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

 

Memorando nº 53 / 2020 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 23 de janeiro de 2020.

Para: Direção Geral

Assunto: 

Aquisição de Kits para execução do Jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete divertido)
- Aplicação para alunos de escolas da rede pública do estado de Alagoas.

 

Senhor Diretor,

 

Como é do seu conhecimento, esta Escola Judiciária de Alagoas desenvolve ações para
estudantes matriculados nas escolas públicas Municipais e Estaduais, Capital e Interior
do Estado, e que fazem parte do Projeto Eleitor do Futuro, que visa despertar a
consciência cívica e a preparação desses para participar ativamente da sociedade,
estimulando-os e preparando-os para o interesse do exercício da cidadania, bem como
da vivência do processo eleitoral, repercutindo, ainda, no incentivo do jovem ao
alistamento eleitoral. Além disso, as palestras que são levadas às escolas, destacam a
importância do voto, preparando aqueles que irão participar das decisões políticas
fundamentais do país, formando cidadãos mais conscientes de seu papel na
construção de uma sociedade mais livre e democrática.

 

Para inserirmos uma atividade mais dinâmica em nossos encontros, necessitamos da
aquisição de um jogo de tabuleiro, intitulado “Jogo do Eleitor”, onde serão selecionados
dois grupos formados por alunos em sala, que participarão do entretenimento,
momento em que são convidados a exercer a escolha de seus representantes para o
jogo de tabuleiro, que tem o processo político-eleitoral como tema central. O jogo vem,
de forma lúdica, dirimir as dúvidas e consolidar os conceitos que cercam os princípios
da cidadania e da democracia.

 

A aplicação de jogos, aos jovens, tem sido muito bem-aceita e a participação de todos
evidencia que a atividade atinge de forma satisfatória seus objetivos, sendo ferramenta
de grande relevância pedagógica para a construção do conhecimento e da consciência
eleitoral dos adolescentes, pois o jogo é uma complementação do que foi falado nas
palestras e guarda bastante dinamismo envolvendo todos de forma interativa.
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Assim, sendo do assentamento dessa Administração, encaminhamos o presente a
Vossa Senhoria, anexando, para tanto, o Termo de Referência para aquisição do
material acima detalhado, salientando que esta Escola possui orçamento para a
aquisição em tela.

 

Cordialmente.

 

Desembargador Eleitoral Orlando Rocha Filho

Diretor da EJE/TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Diretor da
EJE/AL, em 05/02/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0647433 e o código CRC 90D30847.

0000575-52.2020.6.02.8502 0647433v2
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Aquisição  de  Kits para  execução  do  Jogo  do  Eleitor (jogo  de  tabuleiro  –  tapete

divertido),  para  serem utilizados  nas  escolas  da  rede  pública  do  estado  de  Alagoas,

conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. JUSTIFICATIVA

2.1.1. Considerando que conscientizar, capacitar, mobilizar e incluir social e politicamente

os jovens matriculados no ensino fundamental da rede pública de ensino do Estado de

Alagoas,  bem  como  despertar  a  consciência  cívica,  preparando  aqueles  que  irão

participar  das decisões políticas fundamentais  do país,  num futuro próximo, formando

cidadãos mais conscientes de seu papel na construção de uma sociedade mais livre e

democrática, faz-se necessário a aquisição de materiais lúdicos e pedagógicos para fixar

os conteúdos de cidadania política. Tais materiais servirão para auxiliar no processo de

tornar  a  experiência  dos  alunos  algo  que  seja  fixado  brincando,  de  forma  que  seja

possível produzir resultados efetivos na educação de cidadãos mais conscientes dos seus

direitos e deveres na sociedade.

2.2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Perspectiva:  SOCIEDADE  –  Fomentar  a  aproximação  da  Justiça  Eleitoral  com  a

Sociedade.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratar serviços, incluindo o material necessário, para aquisição de 10 (dez) Kits para a

execução do jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete divertido).

Cada kit vem acompanhado dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade),

Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso.

3.1. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

1
Tabuleiro 

UN

. Tabuleiro – Impressão em lona 440 gramas, impressão

a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /

1440 DPI real com acabamento em ilhós ou madeira. 

. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a

Figura 1 do Anexo I.

10

2
Dado 

UN

.  Dado  –  Dado  de  Pelúcia  Grande,  confeccionado  em

pelúcia macia.

.  Dimensão:  30 cm (altura)  x  30 cm (largura)  x  30 cm

(profundidade).

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a

Figura 2 do Anexo I.

10

3
Pinos

UN

. Pinos  Boliche – kit  com 4(quatro)  pinos  coloridos  em

diversas  cores  e  não  idênticos  entre  si,  contento

marcação do seu respectivo número.

.  Tamanho  aproximado  de  30  cm  e  composição  em

Plástico pesado.

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a

Figura 3 do Anexo I.

40

4 Cartas

.  Cartas  em  papel  Couchê,  de  gramatura  180gr,  com

plástico adesivo protetor.

2.100

Sendo 700 de
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

UN

. Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e verso, cada

carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

.  Todas  as  Cartas  deverão  ser  de  igual  tamanho  e

material,  contudo,  separadas  em  grupos  de  3  cores

(amarelo, verde e vermelho) na frente e verso preenchido

de acordo com os modelos apresentados. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a

Figura 4 do Anexo I.

cada cor 

(525 folhas

em papel A4)

3.2. GARANTIA

3.2.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando sob

responsabilidade  do  fornecedor  a  substituição  do  avariado,  por  outro  de  igual

especificação;

3.2.2.  O fornecedor  poderá  optar  pela  troca definitiva  do material  defeituoso,  por  um

modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL;

3.2.3.  O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser substituído

no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação efetivada pelo setor

competente  do  TRE.  Esta  comunicação  deverá  ser  feita  através  de  um  meio

disponibilizado pelo fornecedor, de acordo com as condições de entrega do produto;

3.2.4. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3, correrão por

conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto;

3.2.5. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no que se

refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material.

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA KITS JOGOS ELEITOR (0647568)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 5



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

3.3. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA

3.3.1  O  TRE-AL solicitará  da  empresa  vencedora,  a  apresentação  de  amostra  dos

produtos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do envio das artes;

3.3.2.  As  amostras  consistirão  em  uma  unidade  de  cada  item  do  Kit,  podendo  ser

miniaturas, demonstrando a qualidade e a impressão que serão confeccionados;

3.3.3. As amostras deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na

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

Telefone: (82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h (seg. à

qui.) / 7h30 às 13h30 (sex.);

3.3.4.  No  teste  de  aceitabilidade  será  analisado  se  as  amostras  apresentam  os

parâmetros de qualidade exigidos neste Termo;

3.3.5.  O  TRE-AL terá  o  prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,  a  contar  do  recebimento  das

amostras, para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o

caso, emitir recusa devidamente fundamentada;

3.3.6. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos com

as entregas futuras.

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1.  Todos os  materiais  deverão  ser  entregues até  20 (vinte)  dias  úteis,  a  contar  do

recebimento do atesto de conformidade do pedido;

4.2. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de

Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares,

CEP 57083-410, Maceió/AL;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

4.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos, um

dia de antecedência;

4.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom

Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos;

4.5.  Verificada  a  entrega  de  materiais  em atraso,  será  solicitado  à  CONTRATADA a

apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.

5. RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:

5.1.1.  No  local  de  entrega,  o  servidor  designado  fará  o  recebimento  dos  materiais,

verificando  sua  conformidade  com  o  discriminado  nas  Notas  de  Empenho  e  Fiscal,

fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se for o

caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas;

5.2. No recebimento, será analisado se os objetos:

a) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos neste Termo de Referência;

b) apresentam boa qualidade; e

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso.

5.3.  Os  materiais  que  forem  recusados  no  recebimento,  por  imperfeições,  falhas  ou

irregularidades  deverão  ser  substituídos  no  prazo  estipulado,  contado  da  notificação

formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA KITS JOGOS ELEITOR (0647568)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 7



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo

no todo ou em parte se houver irregularidades;

6.2.  Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou

irregularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s),

reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;

6.3.  Efetuar o pagamento  à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05

(cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura,

em 01 (uma) via,  devidamente atestada por servidor  da Seção de Almoxarifado e da

Escola Judiciária Eleitoral (EJE).

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.  Proceder  a  entrega  dos  materiais,  em  conformidade  com  o  quantitativo  e

especificações constantes neste Termo de Referência;

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);

7.3.  A  CONTRATADA  deverá  manter  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação

e qualificação exigidas na contratação;

7.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte,

descarga e demais encargos;

7.5.  Entregar  os  materiais  no  local  indicado  no  item 4.2  deste  termo,  sem que  isso

implique acréscimo no preço constante da proposta.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.  Se  a  empresa  contratada  descumprir  as  condições  avençadas  ficará sujeito  às

penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e nas estipuladas pelo

Edital.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais conforme especificado

em cada item, nos termos da legislação em vigor;

9.2. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes

sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada;

9.3. Para todos os efeitos prevalecerão as especificações constantes neste Termo.

Maceió, 23 de janeiro de 2020.

Mônica Maciel Braga de Souza,

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

ANEXO I

TABULEIRO

Figura 1

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA KITS JOGOS ELEITOR (0647568)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 10



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

ANEXO I

DADOS

Figura 2
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

ANEXO I

PINOS

Figura 3
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

ANEXO I

CARTAS

Figura 4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
 
À Secretaria de Administração, para as

providências de sua alçada, haja vista o inteiro teor do
Memorando EJE nº 53/2020 (0647433) e TR Anexo (0647568).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/02/2020, às 16:53, 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
0654161 e o código CRC CD781DD4.

0000575-52.2020.6.02.8502 0654161v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2020.
À EJE.
Senhora Secretária,
 
Considerando os cortes no orçamento ordinário

expressos no evento 0546826 do Processo SEI 0009991-
66.2018.6.02.8000, solicito que Vossa Senhoria indique o item
em que se enquadra a despesa para aquisição ora pretendida.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2020, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657124 e o código CRC A914BB3F.

0000575-52.2020.6.02.8502 0657124v1
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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.
Senhor Secretário, 
 
Solicito que a compra ora solicitada seja retirada

da despesa constante no evento: EJE/AUDIO, VIDEO E FOTO,
atualmente com o valor de R$ 14.976,00, tendo em vista que, no
presente exercício, por conta da pandemia do corona vírus, não
contrataremos grupo de teatro para apresentação nas escolas.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 17/04/2020, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687410 e o código CRC 467C66BF.

0000575-52.2020.6.02.8502 0687410v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2020.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa, aprovo

o TR de evento 0647568 e evoluo o feito à consideração superior, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.  

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/04/2020, às 18:17, 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
0688239 e o código CRC 0E0F08C3.

0000575-52.2020.6.02.8502 0688239v1
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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.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0688239) e,

considerando o Termo de Referência (0647568), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/04/2020, às 08:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689391 e o código CRC 83E851A8.

0000575-52.2020.6.02.8502 0689391v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0689391, 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 24/04/2020, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0691051 e o código CRC 7674251D.
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E-mail - 0691344

Data de Envio: 
  24/04/2020 16:07:33

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

Para (com cópia oculta):
    digitalsign.al@hotmail.com
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    corporativo@pikoli.com.br
    graficapapelimpresso@gmail.com
    comercial2@infinnibrasil.com.br
    youbrindes@outlook.com
    licitacao.betbi@gmail.com
    dgbrindes@ig.com.br
    comercial@topbrindes.com
    stparaiba@hotmail.com
    geniospapelaria@gmail.com
    darpoador@hotmail.com
    contato@arpoador-al.com.br
    vendas@brindesalagoas.com.br
    maceio@brindesmaceio.com.br
    vendas@servgela.com.br
    comercial@dealerbrindes.com.br
    contato@oficinadaimagembrindes.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de
jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade),
Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI
real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo
número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.
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Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4,
frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0647568_TERMO_DE_REFERENCIA___TAPETE_DIVERTIDO___2020.pdf
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Assunto ENC: Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

De Junio | Servgela <junio@servgela.com.br>

Para: anag_silva@yahoo.com.br <anag_silva@yahoo.com.br>

Data sex, 24 24e abr 24e 2020 às 17:51

Boa tarde

Ana Paula,

Tudo bem esses itens eu não trabalho.

Somente os itens que está no site.

https://www.servgela.com.br/

-----Mensagem original-----
De: VENDAS SERVGELA <vendas@servgela.com.br> 
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 17:37
Para: 'Junio | Servgela' <junio@servgela.com.br>
Assunto: ENC: Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit.
Jogo do Eleitor. TREAL

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada
em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 16:08
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do
Eleitor. TREAL

SEI 0000575-52.2020.6.02.8502    

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de
confecção para 10 (dez) kits de jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos
seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade), Pinos (4 unidades)
e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta
resolução 2880 DPI INT /1440 DPI real com acabamento em ilhós ou madeira.
Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.
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Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x
30 cm (largura) x 30 cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento
marcação do seu respectivo número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição
em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor.
Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e verso, cada carta medindo: 10,15
cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e
demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação
apenas o item que a empresa confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em
sua maioria, trabalhando em regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
9 9938-4871
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E-mail - 0692089

Data de Envio: 
  27/04/2020 12:40:38

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

Para (com cópia oculta):
    masterplacas.to@gmail.com
    vendas@megaxadrex.com.br
    clickdigitalmg@gmail.com
    mledistribuidora@gmail.com
    grafixlicitacao@gmail.com
    contato@sublimesign.com.br
    zipcomunicacaovisual@gmail.com
    setecomunicacaovisual@yahoo.com.br
    sete_comunicacaovisual@hotmail.com
    contato@evolutebrindes.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de
jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade),
Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI
real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo
número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4,
frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.
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Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0647568_TERMO_DE_REFERENCIA___TAPETE_DIVERTIDO___2020.pdf
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E-mail - 0692093

Data de Envio: 
  27/04/2020 12:43:55

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

Para:
    vendas@megaxadrez.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de
jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade),
Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI
real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo
número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4,
frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.
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Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0647568_TERMO_DE_REFERENCIA___TAPETE_DIVERTIDO___2020.pdf
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Assunto Re: Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

De MASTER PLACAS <masterplacas.to@gmail.com>

Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, anag_silva@yahoo.com.br
<anag_silva@yahoo.com.br>

Data seg, 27 27e abr 27e 2020 às 14:01

Boa tarde, Prezados

Informamos que não iremos participar do processo de cotação, devido a logística tornar
inviável nossa participação.

Att.,

Marta

Em seg., 27 de abr. de 2020 às 12:41, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

SEI 0000575-52.2020.6.02.8502   

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez)
kits de jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado
(1 unidade), Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes
especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT
/1440 DPI real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0
m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo
número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos
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Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa
folha A4, frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos
presentes no termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a
empresa confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria,
trabalhando em regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

-- 

Atendemos bem, para atender sempre. 
Agradecemos pela confiança em nosso trabalho e torcemos para que nossa parceria siga
crescendo sempre.

(Favor confirmar recebimento deste e-mail) 

---------------------------------------------------------------------------------------
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Razão Social: Master Placas Eireli - ME
Nome Fantasia: MASTER PLACAS Comunicação Visual 
104 Sul, Rua SE-09, Lote 30, Sala 01 / Palmas - TO   /  CEP: 77.020-024
Telefone: (63) 3224-1191 

E-mail: masterplacas.to@gmail.com / mffortesplacas.to@gmail.com
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E-mail - 0692349

Data de Envio: 
  27/04/2020 15:03:45

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

Para (com cópia oculta):
    contato@toknobre.com.br
    suzi_licitacao@hotmail.com
    dominobrinquedo@hotmail.com
    faredltdaregina@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de
jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade),
Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI
real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo
número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4,
frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.
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Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0647568_TERMO_DE_REFERENCIA___TAPETE_DIVERTIDO___2020.pdf
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[seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 24 de abril de 2020 16:26 BRT

Boa tarde!
Não trabalhamos com os itens solicitados.
Agradecemos imensamente o contato.
Segue nossos inatagram para conhecimento do nosso trabalho.

https://www.instagram.com/geniosbrindes/

Atenciosamente,

Karen Oliveira
82 98824-1994

Em sex., 24 de abr. de 2020 às 16:08, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

SEI 0000575-52.2020.6.02.8502   

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de jogo do
Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade), Pinos (4 unidades)
e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI real
com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo número.
Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.
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Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e
verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes no
termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em regime
teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
9 9938-4871
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[seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 24 de abril de 2020 22:24 BRT

     Boa tarde sra. Ana Paula. Não trabalhamos com este po de brinde nem com esta pequena
quan dade. 
Agradecemos pelo contato e nos colocamos a disposição para futuras cotações.
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Dário Toledo Mendonça / Diretor
darpoador@hotmail.com / (82) 3032-5318

ARPOADOR Comunicação Impressa
(82) 3336-2129 / 98888-0834 / 99982-2619 (Zap )

Rua Dr. Luiz Pontes de Miranda, 146 - Centro
57020-140 / Maceió-Alagoas

www.arpoador-al.com.br

Quer conhecer os nossos produtos e serviços ? Acesse aqui o nosso site.

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 19:07
Assunto: Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

SEI 0000575-52.2020.6.02.8502  

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits
de jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1
unidade), Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440
DPI real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo
número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.
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Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha
A4, frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos
presentes no termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando
em regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
9 9938-4871
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Fw: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor.
TREAL

De: ana silva (anag_silva@yahoo.com.br)

Para: digitalsign.al@hotmail.com

Data: terça-feira, 28 de abril de 2020 16:40 BRT

Boa tarde Wigathy Mariano,

Pode fornecer cotação apenas para esse item.

Obrigada.

Ana Silva.
TRE-AL

----- Mensagem encaminhada -----
De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "anag_silva@yahoo.com.br" <anag_silva@yahoo.com.br>
Enviado: segunda-feira, 27 de abril de 2020 11:41:04 BRT
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

Bom dia,

Do material solicitado confeccionamos apenas a lona, não trabalhamos com os demais materiais.

Wigathy Mariano.
Digital Sign
(82) 3327-8642 / 3337-5385 / 99826-0930 *

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 16:07
Assunto: Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

SEI 0000575-52.2020.6.02.8502  

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de jogo
do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade), Pinos (4
unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:
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Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI real
com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo número.
Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente
e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes no
termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em regime
teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
9 9938-4871
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Livre de vírus. www.avast.com.
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Fw: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor.
TREAL

De: ana silva (anag_silva@yahoo.com.br)

Para: contato@sublimesign.com.br

Data: terça-feira, 28 de abril de 2020 16:35 BRT

Boa tarde Leonardo,

É inicialmente uma estimativa de preços. Se a empresa puder fornecer a cotação, agradeço.

Ana Silva. TRE-AL

----- Mensagem encaminhada -----
De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "anag_silva@yahoo.com.br" <anag_silva@yahoo.com.br>
Enviado: segunda-feira, 27 de abril de 2020 15:08:30 BRT
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

boa tarde, a contratação é por meio de Empenho? pois não estamos Aptos , com algumas certidões positivas.

att
leonardo

Em seg., 27 de abr. de 2020 às 12:41, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

SEI 0000575-52.2020.6.02.8502   

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de
jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade), Pinos
(4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI
real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.
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Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo número.
Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4,
frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes no
termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

--
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Instagram : @sublimesign

www.sublimesign.com.br
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RE: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor.
TREAL

De: Digital Sign (digitalsign.al@hotmail.com)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 29 de abril de 2020 09:12 BRT

Bom dia,

Segue em anexo orçamento.

Wigathy Mariano.
Digital Sign
(82) 3327-8642 / 3337-5385 / 99826-0930 *

De: ana silva <anag_silva@yahoo.com.br>
Enviado: terça-feira, 28 de abril de 2020 16:40
Para: digitalsign.al@hotmail.com <digitalsign.al@hotmail.com>
Assunto: Fw: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

Boa tarde Wigathy Mariano,

Pode fornecer cotação apenas para esse item.

Obrigada.

Ana Silva.
TRE-AL

----- Mensagem encaminhada -----
De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "anag_silva@yahoo.com.br" <anag_silva@yahoo.com.br>
Enviado: segunda-feira, 27 de abril de 2020 11:41:04 BRT
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

Bom dia,

Do material solicitado confeccionamos apenas a lona, não trabalhamos com os demais materiais.

Wigathy Mariano.
Digital Sign
(82) 3327-8642 / 3337-5385 / 99826-0930 *
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De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2020 16:07
Assunto: Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

SEI 0000575-52.2020.6.02.8502  

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de jogo
do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade), Pinos (4
unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI real
com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo número.
Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente
e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes no
termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em regime
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teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
9 9938-4871

Livre de vírus. www.avast.com.
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Re: Fw: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor.
TREAL

De: Contato Sublime Sign (contato@sublimesign.com.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 29 de abril de 2020 09:28 BRT

bom dia.

ok iremos orçar para vocês.

um bom dia.!

Em ter., 28 de abr. de 2020 às 16:35, ana silva <anag_silva@yahoo.com.br> escreveu:

Boa tarde Leonardo,

É inicialmente uma estimativa de preços. Se a empresa puder fornecer a cotação,
agradeço.

Ana Silva. TRE-AL

----- Mensagem encaminhada -----
De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "anag_silva@yahoo.com.br" <anag_silva@yahoo.com.br>
Enviado: segunda-feira, 27 de abril de 2020 15:08:30 BRT
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

boa tarde, a contratação é por meio de Empenho? pois não estamos Aptos , com algumas certidões
positivas.

att
leonardo

Em seg., 27 de abr. de 2020 às 12:41, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

SEI 0000575-52.2020.6.02.8502   

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de
jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade),
Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440
DPI real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.
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Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo
número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4,
frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871
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--

Instagram : @sublimesign

www.sublimesign.com.br

--

Instagram : @sublimesign

www.sublimesign.com.br
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E-mail - 0694518

Data de Envio: 
  29/04/2020 16:33:55

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

Para (com cópia oculta):
    contato@graficacopycenter.com.br
    arts.grafica@bol.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de
jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade),
Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI
real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo
número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4,
frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
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confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0647568_TERMO_DE_REFERENCIA___TAPETE_DIVERTIDO___2020.pdf
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[seic] Solicitação.

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 29 de abril de 2020 16:53 BRT

"-- Esta é uma mensagem gerada automaticamente pela caixa postal de arts.grafica@bol.com.br. Não há
necessidade de respondê-la"

Obrigado por entrar em contato conosco!
Em breve estaremos respondendo seu e-mail.

Atenciosamente,
Art's Gráfica e Edt. Ltda.
82 3336-7411 / 3313-7412

Yahoo Mail - [seic] Solicitação. https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14077?.intl=br&.lang=pt...
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E-mail - 0697569

Data de Envio: 
  04/05/2020 17:08:38

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

Para:
    contato@graficarapidamaceio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de
jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade),
Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI
real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo
número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4,
frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.
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Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0647568_TERMO_DE_REFERENCIA___TAPETE_DIVERTIDO___2020.pdf
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E-mail - 0698470

Data de Envio: 
  05/05/2020 16:27:27

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

Para (com cópia oculta):
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    corporativo@pikoli.com.br
    graficapapelimpresso@gmail.com
    youbrindes@outlook.com
    dgbrindes@ig.com.br
    comercial@topbrindes.com
    vendas@brindesalagoas.com.br
    maceio@brindesmaceio.com.br
    comercial@dealerbrindes.com.br
    contato@oficinadaimagembrindes.com.br
    brindes@brandaoproducoes.com
    contato@sublimesign.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 

Prezado Senhor(a),

Reiteramos pedido de cotação, conforme abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de
jogo do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade),
Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI
real com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo
número. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:
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Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4,
frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes
no termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0647568_TERMO_DE_REFERENCIA___TAPETE_DIVERTIDO___2020.pdf
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[seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confecção kit. Jogo do Eleitor. TREAL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 6 de maio de 2020 15:34 BRT

OI BOA TARDE.

SEGUE ORÇAMENTO SOLICITADO.

qualquer dúvida estamos a disposição.

att
leoanardo

Em seg., 27 de abr. de 2020 às 15:01, Contato Sublime Sign <contato@sublimesign.com.br> escreveu:
boa tarde, a contratação é por meio de Empenho? pois não estamos Aptos , com algumas certidões positivas.

att
leonardo

Em seg., 27 de abr. de 2020 às 12:41, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

SEI 0000575-52.2020.6.02.8502   

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa a contratação do serviço de confecção para 10 (dez) kits de jogo
do Eleitor, sendo cada kit composto dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade), Pinos (4
unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso, com as seguintes especificações:

- Composição do KIT:

Item 01 - Tabuleiro:

Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /1440 DPI real
com acabamento em ilhós ou madeira. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.

Quantidade total: 10 tabuleiros.

Item 02 - Dado:

Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30
cm(profundidade).

Quantidade total: 10 dados.

Item 03 - Pino:

Boliche Coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo número.

Yahoo Mail - [seic] Solicitação. Cotação de preços. Contratação. Confec... https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14153?.intl=br&.lang=pt...
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Tamanho aproximado de 30 cm e composição em plástico pesado.

Quantidade total: 40 pinos.

Item 04 - Cartas:

Em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. Dimensão: 4 cartas numa folha A4,
frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).

Quantidade total: 2.100 cartas.

Solicitamos cotação por item, de acordo quantitativos, especificações e demais detalhamentos presentes no
termo de referência em anexo.

Na ausência de cotação para todos os itens, pode-se fornecer a cotação apenas o item que a empresa
confecciona.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

Favor responder para o e-mail: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
82 9 9938-4871

--

Instagram : @sublimesign
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www.sublimesign.com.br

--

Instagram : @sublimesign

www.sublimesign.com.br

ORÇAMENTO SUBLIMESIGN.pdf .pdf
90.3kB
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.438,75

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Relatór io  gerado no dia 11/05/2020 16:13:33  ( IP:  2804:1b1:2201:76e1:5cd8:78e8:6f09:520b)

Relatório de Cotação: SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 . Cotação Kit Jogo Eleitor.

Pesquisa realizada entre 27/04/2020 11:37:23 e 11/05/2020 14:27:48

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

1) Tabuleiro. Lona. 7 10 Unidades 1438,75 R$ 14.387,50

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 COMANDO DO EXERCITO|COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA Dispensa de
Licitação Nº
1/2020
UASG: 160110

01/01/2020 R$ 1.500,00

2 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS |
Companhia Docas do Estado de São Paulo

NºPregão:152020
UASG:399003

04/03/2020 R$ 1.680,00

3 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO|IFES Dispensa de
Licitação Nº
12/2020
UASG: 158426

01/03/2020 R$ 1.200,00

4 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CNPUV

NºPregão:12020
UASG:135033

22/04/2020 R$ 1.375,00

Valor Unitário R $
1.438,75

2) Dado Pelúcia. 0 10 Unidades 0 R$ 0,00

3) Pino Boliche. 0 40 Unidades 0 R$ 0,00

4) Cartas papel couchê. 8 2.100 Unidades 2,53 R$ 5.313,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | Base Aérea de Fortaleza NºPregão:282019
UASG:120014

05/12/2019 R$ 2,19

2 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª
Região Militar | 14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

NºPregão:272019
UASG:160450

14/11/2019 R$ 2,71

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Ceará | Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNI | LAB

NºPregão:12020
UASG:158565

11/02/2020 R$ 2,67

4 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro NºPregão:22020
UASG:389090

06/03/2020 R$ 2,80
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I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

Média dos Preços Obtidos: R$ 2,53

Item 1: Tabuleiro. Lona. R$ 1.438,75

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.500,00

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA

Objeto: Contratação de confecção de banner

Descrição: GRAFICO - CONFECCAO SELO / CONVITE / IMPRESSOS /
CERTIFICADOENVELOPE - CONFECÇÃO DE BANNER COM 42 ILHOSES,
MEDINDO 6 X 3 M, 4 X 0 CORES EM LONA BANNER BRILHO.

CatSer: 18724 - Gráfico - confecção selo , convite , impressos , certificadoenvelope

Data: 01/01/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 1/2020 /
UASG: 160110

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.282.594/0001-04
* VENCEDOR *

AMERICA GRAFICA E EDITORA LTDA R$ 1.500,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONFECÇÃO DE BANNER COM 42 ILHOSES, MEDINDO 6 X 3 M, 4 X 0 CORES EM LONA BANNER BRILHO.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.680,00

5 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
ISABEL DO PARÁ

NºPregão:22020
UASG:455288

31/01/2020 R$ 3,20

6 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral do
Tocantins

NºPregão:182020
UASG:70027

02/04/2020 R$ 2,15

7 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO
DE BELÉM

NºPregão:72020
UASG:120628

02/04/2020 R$ 2,50

8 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CNPUV

NºPregão:12020
UASG:135033

22/04/2020 R$ 1,99

Valor Unitário R $
2,53

Valor Global: R$ 19.700,50

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades Tabuleiro. Lona.
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Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS 
Companhia Docas do Estado de São Paulo

Objeto: Serviços de impressão gráfica de alta qualidade, com fornecimento de
produtos..

Descrição: Confecção Materiais Propaganda - Faixa de lona 4x0 cores 80x300 cm
com cordão de amarração em ambas as laterais, em lote de 20 unidades.

Data: 04/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:152020 / UASG:399003

Lote/Item: 3/15

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/03/2020 18:01

Homologação: 11/03/2020 16:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.232.288/0001-86
* VENCEDOR *

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 1.680,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Faixa de lona 4x0 cores 80x300 cm com cordão de amarração em ambas as laterais, em lote de 20 unidades.                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.200,00

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO
IFES

Objeto: Confecção de outdoor, faixas, placa e instalação dos mesmos com o objetivo de
divulgar os cursos do Ifes Campus Santa Teresa assim como reforçar
abundantemente a marca da própria instituição, com ênfase no aniversário de
80 anosdo Campus.

Descrição: PRESTACAO DESERVICOS DEIMPRESSAO - GRANDE FORMATO (A0)
-ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO - CONFECÇÃO E
INSTALAÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM AS SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:LONA FRONTLIGHT COM IMPRESSÃO DIGITAL;LONA
COM 440G;IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO E QUALIDADE;MEDIDAS: 9M
DE COMPRIMENTO X 3M DE ALTURA;4X0 CORES;APLICAÇÃO DA LONA NO
PAINEL DEVERÁ SER POR ENVELOPAMENTO COM PRESILHAS OU ILHÓIS, NA
QUANTIDADE NECESSÁRIAPARA CORRETA INSTALAÇÃO.O OUTDOOR
DEVERÁ SEGUIR ARTE EM ANEXO, ELABORADA CONFORME ORIENTAÇÕES
DO MANUAL DE APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DO IFES,TAMBÉM EM ANEXO.O
OUTDOOR DEVERÁ SER INSTALADO NA ÁREA DO CAMPUS SANTA TERESA.

CatSer: 27600 - Prestação de serviços de impressão - grande formato (a0) -envolvendo
equipamento , suprimento

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 12/2020 /
UASG: 158426

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.067.299/0001-34
* VENCEDOR *

K. ARNDT VALLADARES PESSI - ME R$ 1.200,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR EM LONA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:LONA FRONTLIGHT COM IMPRESSÃO DIGITAL;LON
A COM 440G;IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO E QUALIDADE;MEDIDAS: 9M DE COMPRIMENTO X 3M DE ALTURA;4X0 CORES;APLICAÇÃO DA LONA NO PAINE
L DEVERÁ SER POR ENVELOPAMENTO COM PRESILHAS OU ILHÓIS, NA QUANTIDADE NECESSÁRIAPARA CORRETA INSTALAÇÃO.O OUTDOOR DEVERÁ SEGUIR 
ARTE EM ANEXO, ELABORADA CONFORME ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DO IFES,TAMBÉM EM ANEXO.O OUTDOOR DEVERÁ SE
R INSTALADO NA ÁREA DO CAMPUS SANTA TERESA.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 1.375,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA/CNPUV

Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual e futura de materiais gráficos para
publicações técnica da Embrapa Uva e Vinho, localizada em Bento Gonçalves-
RS..

Descrição: ESTRUTURA METÁLICA - Tendas Tenda pantográfica com estrutura
metálica fabricada em chapas de ferro Metalon armados em forma de sanfona
e unidas por parafusos em conexões de aço com galvanização de alta
resistência. Lona azul padrão Embrapa, produzida em nylon 600, com 50% de
PVC e 50% de poliéster, reforço nos cantos e sustentação através de velcros
com aplicação de logo nos 4 lados. Tamanho 3x3m.

Data: 22/04/2020 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:135033

Lote/Item: /85

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/04/2020 16:16

Homologação: 27/04/2020 17:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.381.084/0001-72
* VENCEDOR *

M.GONCALVES PEREIRA R$ 1.190,00

Marca: Visual                                            
Fabricante:  Visual Tendas                                            
Modelo :  Sanfonada/2020 
Descrição:  Tendas Tenda pantográfica com estrutura metálica fabricada em chapas de ferro Metalon armados em forma de sanfona e unidas por parafusos e
m conexões de aço com galvanização de alta resistência. Lona azul padrão Embrapa, produzida em nylon 600, com 50% de PVC e 50% de poliéster, reforço nos 
cantos e sustentação através de velcros com aplicação de logo nos 4 lados. Tamanho 3x3m. Garantia 12 meses, pagamento 30 dias, prazo de entrega 30 dias, v
alidade da proposta 60 dias.                                    

08.871.801/0001-34 NORTE SUL TENDAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$ 1.200,00

Marca: NORTE SUL TENDAS                                            
Fabricante:  NORTE SUL TENDAS E EQUIPAMENTOS                                            
Modelo :  TENDA SANFONADA 03X03 
Descrição:  TENDA SANFONADA 3X3 -Tenda pantográfica com estrutura metálica fabricada em chapas de ferro “Metalon” armados em forma de sanfona e uni
das por parafusos em conexões de aço com galvanização de alta resistência. Lona azul padrão Embrapa, produzida em nylon 600, com 50% de PVC e 50% de p
oliéster, reforço nos cantos e sustentação através de velcros com aplicação de logo nos 4 lados. Tamanho 3x3m.                                    

11.756.934/0001-74 TENDAS PARANA LTDA - EPP R$ 1.550,00

Marca: PROPRIA                                            
Fabricante:  MARCA PROPRIA                                            
Modelo :  SANFONADA 3X3 
Descrição:  Tenda pantográfica com estrutura metálica fabricada em chapas de ferro “Metalon” armados em forma de sanfona e unidas por parafusos em cone
xões de aço com galvanização de alta resistência. Lona azul padrão Embrapa, produzida em nylon 600, com 50% de PVC e 50% de poliéster, reforço nos cantos 
e sustentação através de velcros com aplicação de logo nos 4 lados. Tamanho 3x3m Validade da proposta: 60 (sessenta) dias                                    

17.615.848/0001-28 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA - EPP R$ 5.000,00

Marca: NACIONAL                                            
Fabricante:  NACIONAL                                            
Modelo :  NACIONAL 
Descrição:  Tendas Tenda pantográfica com estrutura metálica fabricada em chapas de ferro Metalon armados em forma de sanfona e unidas por parafusos e
m conexões de aço com galvanização de alta resistência. Lona azul padrão Embrapa, produzida em nylon 600, com 50% de PVC e 50% de poliéster, reforço nos 
cantos e sustentação através de velcros com aplicação de logo nos 4 lados. Tamanho 3x3m.                                    

Item 2: Dado Pelúcia. R$ 0,00

Item 3: Pino Boliche. R$ 0,00

Item 4: Cartas papel couchê. R$ 2,53

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades Dado Pelúcia.

Quantidade Descrição Observação

40 Unidades Pino Boliche.
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,19

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
Base Aérea de Fortaleza

Objeto: Aquisição de Materiais Gráficos..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
SULFITE, TIPO FICHA ODONTOLÓGICA, GRAMATURA 180 G/M2,
COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 215 MM, COR 1/0, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO,
APLICAÇÃO RECEITUÁRIO

CatMat: 452546 - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL SULFITE TIPO FICHA
ODONTOLÓGICA GRAMATURA 180 G/M2 COMPRIMENTO 280 MM LARGURA
215 MM COR 1/0 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E
VERSO, CONFORME MODELO APLICAÇÃO RECEITUÁRIO

Data: 05/12/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:282019 / UASG:120014

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/12/2019 15:35

Homologação: 26/12/2019 10:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.930.566/0001-00
* VENCEDOR *

ODIMILSOM ALVES PEREIRA - ME R$ 2,19

Marca: PIAUIPEL                                            
Fabricante:  PIAUIPEL                                            
Modelo :  HABITUAL 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL SULFITE, TIPO FICHA ODONTOLÓGICA, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 2
15 MM, COR 1/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO RECEITUÁRIO                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,71

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
5ª Região Militar 
14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de materiais de expediente, copa e cozinha, material de
acondicionamento e embalagem, proteção, segurança e socorro, ferramentas,
educativo e esportivo, peças, acessórios e equipamentos especializados, de
manobra e patrulhamento, equipamentos e material permanente, aparelhos e
utensílios domésticos, material hospitalar, limpeza e produtos de higienização,
de proteção e segurança e elétrico e eletrônico..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
COUCHÊ, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 180 G/M2,COMPRIMENTO 21,50 CM,
LARGURA 14,50 CM, COR 4/0, MATERIAL CAPA PAPEL COUCHÊ LISO,
FORMATO FECHADO

CatMat: 246027 - IMPRESSO PADRONIZADO , FORMATO FECHADO, MATERIAL
PAPEL COUCHÊ, TIPO LIVRETO, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO
21,50 CM, LARGURA 14,50 CM, COR 4/0, MATERIAL CAPA PAPEL COUCHÊ
LISO

Data: 14/11/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:272019 / UASG:160450

Lote/Item: /71

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.410.297/0001-05
* VENCEDOR *

MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP R$ 2,71

Marca: MNX                                            
Fabricante:  MNX COMERCIAL                                            
Modelo :  CARTÃO 
Descrição:  CARTAO IMPRESSO: Cartao de corte de cabelo, celulose vegetal, cor papel branco, gramatura 180, impressao frente e verso, largura 138x100 mm, c
onforme modelo estabelecido pelo Regimento                                    

Quantidade Descrição Observação

2.100 Unidades Cartas papel couchê.
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,67

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Ceará 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNI 
LAB

Objeto: Contratação dos serviços de confecção de materiais gráficos para a
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
Os serviços, objeto desta contratação, incluem a confecção e entrega de
materiais de impressão em papel, gráfica rápida e gráfica offset e impressão
em suportes diferenciados, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento..

Descrição: Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos /
CertificadoEnvelope - Bloco de notas - Tipo 01 - Impressão de bloco de notas
aramado com miolo timbrado. 50 folhas. Capa e contracapa: Couchê fosco
180g/m². Cor 4/0. Tamanho 10cm X 15cm. Miolo: offset 60g/m², Cor: 4/0.
Tamanho 10cm X 15cm.

Data: 11/02/2020 09:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:158565

Lote/Item: 2/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.500

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.232.288/0001-86
* VENCEDOR *

RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP R$ 2,67

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bloco de notas - Tipo 01 - Impressão de bloco de notas aramado com miolo timbrado. 50 folhas. Capa e contracapa: Couchê fosco 180g/m². Cor 
4/0. Tamanho 10cm X 15cm. Miolo: offset 60g/m², Cor: 4/0. Tamanho 10cm X 15cm.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,80

Órgão: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de material gráfico, com confecção de CTP,
impressão e acabamento, visando reposição de estoque e divulgação
institucional, sob demanda..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
COUCHÊ FOSCO 90 GRAMAS, TIPO CARTILHA, COMPRIMENTO 21 CM,
LARGURA 14,80 CM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO
FECHADO/CAPA COUCHÊ 170 GRAMAS/4X4 CORES, APLICAÇÃO
INFORMATIVO, QUANTIDADE PÁGINAS 20

Data: 06/03/2020 11:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:389090

Lote/Item: 3/30

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.796.226/0001-10
* VENCEDOR *

J L MORAES SANTOS GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP R$ 2,80

Marca: gmpinho                                            
Fabricante:  gmpinho                                            
Modelo :  impresso 
Descrição:  Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO 90 GRAMAS, TIPO CARTILHA, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 14,80 CM,
 COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO FECHADO/CAPA COUCHÊ 170 GRAMAS/4X4 CORES, APLICAÇÃO INFORMATIVO, QUANTIDADE PÁGINAS 2
0                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,20
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA PMSiP, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.,.

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
COUCHÊ, TIPO CARTILHA, GRAMATURA 115 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM,
LARGURA 215 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM PAPEL COUCHE
180 GR COR 4/4 CANOA 2 GRAMP O, QUANTIDADE PÁGINAS 32

CatMat: 438854 - IMPRESSO PADRONIZADO , QUANTIDADE PÁGINAS 32, MATERIAL
PAPEL COUCHÊ, TIPO CARTILHA, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO
297 MM, LARGURA 215 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM PAPEL
COUCHE 180 GR COR 4/4 CANOA 2 GRAMPO

Data: 31/01/2020 08:23

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:455288

Lote/Item: 6/60

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/03/2020 09:32

Homologação: 26/03/2020 12:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.913.414/0001-53
* VENCEDOR *

C. A. FONSECA DA SILVA COMERCIO E PAPELARIA - ME R$ 3,20

Marca: PRÓPRIA                                            
Fabricante:  PRÓPRIO                                            
Modelo :  MATERIAL GRÁFICO 
Descrição:  CARTILHA PERSONALIZADA, PARA CAMPANHAS DIVERSAS, PAPEL COUCHE 115G (ENTRE 16-32 PÁGINAS). PEDIDO MÍNIMO: 300 UND                      
              

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,15

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins

Objeto: Aquisição de materiais de consumo (gráfico), por meio de REGISTRO DE
PREÇOS, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência (Anexo I), parte integrante do Edital..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
COUCHÊ, TIPO CARTILHA, GRAMATURA 150 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM,
LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME
MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL,
QUANTIDADE PÁGINAS 24

Data: 02/04/2020 15:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:182020 / UASG:70027

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 16/04/2020 16:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9.000

Unidade: Unidade

U F : TO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.909.319/0001-20
* VENCEDOR *

MARINA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA EPP R$ 2,15

Marca: nacional                                            
Fabricante:  nacional                                            
Modelo :  nacional 
Descrição:  IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO CARTILHA, GRAMATURA 150 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR
 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 24                                 
   

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,50
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Objeto: Aquisição de material para divulgação institucional e identificação visual, tais
como brindes institucionais, placas, adesivos, para atender as demandas da
seção de Assessoria da Comunicação Social do Grupamento de Apoio de
Belém e das seções de comunicação social das unidades apoiadas por este
Grupamento..

Descrição: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO - PAPEL PARA IMPRESSÃO
FORMATADO, TIPO COUCHÊ, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA
180 G/M2, COR COLORIDO

Data: 02/04/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:120628

Lote/Item: /90

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/04/2020 14:36

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.730

Unidade: Folha

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

18.655.861/0001-73
* VENCEDOR *

HELEN DE FATIMA PIRES 65240103291 R$ 2,50

Marca: HP                                            
Fabricante:  H DE F PIRES                                            
Modelo :  GAP-BE 
Descrição:  IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO A3, COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE PAPEL. ARTE FINAL FORNECIDA PELA OM SOLICITANTE.                      
              

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,99

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EMBRAPA/CNPUV

Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual e futura de materiais gráficos para
publicações técnica da Embrapa Uva e Vinho, localizada em Bento Gonçalves-
RS..

Descrição: IMPRESSO PADRONIZADO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL
COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 30
CM, LARGURA 21 CM, COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Data: 22/04/2020 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:135033

Lote/Item: /40

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/04/2020 16:16

Homologação: 27/04/2020 17:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.500

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.292.313/0001-75
* VENCEDOR *

POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME R$ 1,99

Marca: MARCA PRÓPRIA                                            
Fabricante:  FABRICAÇÃO PRÓPRIA                                            
Modelo :  2020/2020 
Descrição:  Folder Gravata - Tamanho aberto 10x22cm, em papel couche 180gr/m², branco, com impressão 4x4 cores, 1 dobra, com furo de 0,5cm, com cordã
o acetinado ou com brilho para pendurar (para uso no pescoço da garrafa)                                    
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0000575-52.2020.6.02.8502 Unidade 1 10

Objeto

Fontes de Consulta
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 

Digital Sign, doc. 0694114 1.176,00 -129,17 Não aplicável

Sublime Sign, doc. 0699415 900,00 -405,17 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0701969 1.500,00 194,83 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0701969 1.680,00 374,83 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0701969 1.200,00 -105,17 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0701969 1.375,00 69,83 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

19,16%

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

Q = quantidade de valores obtidos     6 ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

0

1.305,17 13.051,70

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Tabuleiro lona. CATSER: 18724

 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%

A Planilha  pode ser utilizada 1.305,17 250,08 Não aplicável
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0000575-52.2020.6.02.8502 Unidade 2 10

Objeto

Fontes de Consulta
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 

Sublime Sign, doc. 0699415 200,00 45,33 Desconsiderado

Cotação Internet, doc. 0701971 109,90 -44,77 109,90

Cotação Internet, doc. 0701971 198,90 44,23 198,90

Cotação Internet, doc. 0701971 109,89 -44,78 109,89

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

28,95%

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

Q = quantidade de valores obtidos     4 ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

3

139,56 1.395,60

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Dado. CATSER: 18724.

 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%

A Planilha  pode ser utilizada 154,67 44,78 139,56
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0000575-52.2020.6.02.8502 Unidade 3 40

Objeto

Fontes de Consulta
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 

Sublime Sign, doc. 0699415 35,00 9,63 Desconsiderado

Cotação Internet, doc. 0701980 20,67 -4,70 20,67

Cotação Internet, doc. 0701980 19,98 -5,39 19,98

Cotação Internet, doc. 0701980 25,83 0,46 25,83

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

23,66%

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

Q = quantidade de valores obtidos     4 ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

3

22,16 886,40

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Pino. CATSER: 18724.

 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%

A Planilha  pode ser utilizada 25,37 6,00 22,16
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0000575-52.2020.6.02.8502 Unidade 4 2.100

Objeto

Fontes de Consulta
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 

Sublime Sign, doc. 0699415 4,00 1,31 Desconsiderado

Cotação Banco Preços, doc. 0701969 2,19 -0,50 2,19

Cotação Banco Preços, doc. 0701969 2,71 0,02 2,71

Cotação Banco Preços, doc. 0701969 2,67 -0,02 2,67

Cotação Banco Preços, doc. 0701969 2,80 0,11 2,80

Cotação Banco Preços, doc. 0701969 3,20 0,51 3,20

Cotação Banco Preços, doc. 0701969 2,15 -0,54 2,15

Cotação Banco Preços, doc. 0701969 2,50 -0,19 2,50
Cotação Banco Preços, doc. 0701969 1,99 -0,70 1,99

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

21,67%

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

Q = quantidade de valores obtidos     9 ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

8

2,53 5.313,00

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Carta. CATSER: 18724.

 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%

A Planilha  pode ser utilizada 2,69 0,58 2,53
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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 maio de 2020.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da aquisição de kits personalizados,
mediante a confecção de itens para compor o jogo do eleitor,
composto por tabuleiro, dado, pino boliche e carta em papel couchê,
conforme quantitativos e demais especificações constantes no termo
de referência 0647568.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para cotação de preços, despacho COMAP 0691051.
 
3- Foram contatatadas muitas empresas, retornaram

algumas respostas negativas, e pudemos observar a dificuldade do
mercado em confeccionar todos itens. Recebemos orçamento para o
item 01 - Tabuleiro em lona da Digital Sign 0694114 e da Sublime
Sign, que previamente informou não está apta, no momento, perante
as certidões de regularidade da empresa, 0699410 e  0699415. A
pesquisa foi complementada pela ferramenta banco de preços,
conforme relatório de cotação 0701969 e em sítios eletrônicos para
os itens 02 e 03, não encontrados no banco de preços, 0701971 e
0701980.

 
4- Confeccionadas as planilhas de estimativa de

preços 0702535 foi estimado o valor total de R$ 20.647,70 (vinte mil
seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) para a
confecção dos 04 (quatro) itens. CATSER: 18724.

 
5- Tramitou no ano de 2019 procedimento idêntico para

confecção do kit do eleitor, cujo pregão eletrônico nº 61/2019 foi
deserto para o lote 01- kit, conforme Edital 0610274 e  termo de
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homologação 0636953. Convém a Administração avaliar a
possibilidade de realizar a licitação/adjudicação por item,
aumentando a competitividade do certame, com a participação de
mais fornecedores.

 
6- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na

modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 12/05/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702540 e o código CRC 8E7DBA0F.

0000575-52.2020.6.02.8502 0702540v1
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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 maio de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0702540, encaminho os

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

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/05/2020, às 17:00, 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
0702828 e o código CRC 78666E91.
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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 maio de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0702828).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/05/2020, às 09:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703130 e o código CRC 916222C9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os autos, para elaboração da minuta do edital

da licitação.
 
Após, à AJ-DG para a competente análise.
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/05/2020, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703827 e o código CRC 6F8B4FA0.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 155/20 (0704332) 
 

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/05/2020, às 10:44, 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
0704333 e o código CRC A8D620D7.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

Minuta 

PROCESSO Nº 0000575-52.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                     Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO, objetivando a 
aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, 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 aquisição de material de consumo – kit para 
execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas neste edital e seus   anexos deste 
edital. 

 
2 –DA ENTREGA DA AMOSTRA E DO MATERIAL FINAL 
 
2.1. O TRE-AL solicitará da empresa vencedora, a apresentação de amostra dos 
produtos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do envio das artes. 

 
2.1.1. As amostras consistirão em uma unidade de cada item do Kit, podendo ser 
miniaturas, demonstrando a qualidade e a impressão que serão confeccionados. 
 
2.1.2. As amostras deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 
Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377,   Farol,   Maceió/AL,   CEP   57051-090,   Telefone: 
(82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h (seg. à qui.) / 
7h30 às 13h30 (sex.). 

 
2.1.3. No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os 
parâmetros de qualidade exigidos no Termo de Referência. 
 
2.1.4. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das 
amostras, para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o 
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caso, emitir recusa devidamente fundamentada. 
 

2.1.5. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos com 
as entregas futuras. 

 
2.2.  Os materiais definitivos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis, a contar do 
recebimento do pedido com o atesto de conformidade da amostra. 

 
2.2.1.Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares, 
CEP 57083-410, Maceió/AL. 
 
2.2.2. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos, 
um dia de antecedência. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

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

está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que o material seja confeccionado 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. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

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

momento da habilitação 

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

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

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 

o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

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

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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 dos itens que compõe o lote único; 

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. 
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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. 

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

licitantes. 

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

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada  item que compõe o lote único, 
seno que o sistema efetuará o somatório automaticamente para efeito de escalonamento 
das propostas. 
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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. 

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.  
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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 reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

as propostas empatadas.  

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

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 

em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

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

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

manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo global fixado para o objeto licitado é de R$ 20.647,70 (vinte mil e 
seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), que  de modo algum vincula a decisão 
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1. O preço máximo também é fixado para o valor total de cada item em conformidade 
com os valores disponíveis no Anexo I-A. 

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

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

fundamentam a suspeita. 

 

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

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

 

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

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação 

da proposta.  

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

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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. 
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8.11.  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 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. 
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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:  

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; 
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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; 

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 Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

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

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 

os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte 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. 
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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 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 ser assinada 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 de cada  item que compõe o lote único; 

d) conter o preço unitário e  total de cada item que compõe o lote único; 

e) conter o valor global do lote único; 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

 

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

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

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

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

condições de admissibilidade do recurso. 

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

decadência desse direito. 

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

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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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 23.11 deste Edital, 
Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

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

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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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 
 
15.1. 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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

 
16.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo: 

 

a) No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, verificando 

sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal, fazendo constar no 

canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se for o caso, as imperfeições, 

falhas ou irregularidades observadas; 

16.2. No recebimento, será analisado se os objetos: 
 

a) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos no Termo de Referência; 

b) apresentam boa qualidade; e 

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso. 

16.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 
irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da notificação formal, sem 
qualquer ônus para o TRE-AL. 

 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo termo de aceite ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
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16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes 
e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
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. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de 
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em 
razão de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

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

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 
 
17.6.         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; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) 
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.9.  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. 

 
17.10.  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 
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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.  

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

 
17.12.  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. 

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

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

17.14.  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. 

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

 
17.15.  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. 
 
17.16.  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 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, 
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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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% 
 

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° 167674, Natureza da Despesa n° 339030 (Material 
de Consumo). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo no 

todo ou em parte se houver irregularidades; 

 

b) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), reparado(s) ou 

corrigido(s) em até 10 (dez) dias; 

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, em conformidade com o previsto neste edital. 

 
 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e especificações 

constantes no Termo de Referência; 

 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

 

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
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d) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte, 

descarga e demais encargos; 

e) Entregar os materiais no local indicado no item 2 deste Edital, sem que isso implique 
acréscimo no preço constante da proposta; 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
 
g) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado 
pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
23- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

23.7.  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. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. 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. 
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23.11.   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. 

 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos 
sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I- A- Modelos dos itens; 
ANEXO I- B- Tabela com Valores Máximos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

 
Maceió/AL, xx de xxx de 2020. 

 
 

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

 

1. DO OBJETO 
 

Aquisição de Kits para execução do Jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete divertido), 

para serem utilizados nas escolas da rede pública do estado de Alagoas, conforme 

especificações técnicas deste Termo de Referência. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1. JUSTIFICATIVA 
 

2.1.1. Considerando que conscientizar, capacitar, mobilizar e incluir social e politicamente 

os jovens matriculados no ensino fundamental da rede pública de ensino do Estado de 

Alagoas, bem como despertar a consciência cívica, preparando aqueles que irão participar 

das decisões políticas fundamentais do país, num futuro próximo, formando cidadãos mais 

conscientes de seu papel na construção de uma sociedade mais livre e democrática, faz-se 

necessário a aquisição de materiais lúdicos e pedagógicos para fixar os conteúdos de 

cidadania política. Tais materiais servirão para auxiliar no processo de tornar a experiência 

dos alunos algo que seja fixado brincando, de forma que seja possível produzir resultados 

efetivos na educação de cidadãos mais conscientes dos seus direitos e deveres na 

sociedade. 

 

2.2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

Perspectiva: SOCIEDADE – Fomentar a aproximação da Justiça Eleitoral com a Sociedade. 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

Contratar serviços, incluindo o material necessário, para aquisição de 10 (dez) Kits para a 

execução do jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete divertido). 

 

Cada kit vem acompanhado dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 unidade), 

Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso. 

 

3.1. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
 
 

1 

 
 
 

Tabuleiro 
UN 

. Tabuleiro – Impressão em lona 440 gramas, 

impressão a base de solvente com alta resolução 

2880 DPI INT / 1440 DPI real com acabamento em 

ilhós ou madeira. 

. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 
m. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 1 do Anexo I. 

 
 
 

10 

 
 
 

2 

 
 
 

Dado UN 

. Dado – Dado de Pelúcia Grande, confeccionado em 

pelúcia macia. 

. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30 

cm (profundidade). 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 2 do Anexo I. 

 
 
 

10 

 
 
 
 
3 

 
 
 

Pinos UN 

. Pinos Boliche – kit com 4(quatro) pinos coloridos 

em diversas cores e não idênticos entre si, contento 

marcação do seu respectivo número. 

. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em 

Plástico pesado. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 3 do Anexo I. 

 
 
 
 

40 

 
 
4 

 
 

Cartas 
 
 
 
 
 

UN 

. Cartas em papel Couchê, de gramatura 180gr, com 

plástico adesivo protetor. 

. Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e verso, 

cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm 

(altura). 

. Todas as Cartas deverão ser de igual tamanho e 

material, contudo, separadas em grupos de 3 cores 

(amarelo, verde e vermelho) na frente e verso 

preenchido de acordo com os modelos 

apresentados. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 4 do Anexo I. 

2.100 

Sendo 700 de 
 
 
 

cada cor 

(525 folhas 

em papel 

A4) 

 

3.2. GARANTIA 
 

3.2.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando sob 
Minuta de edital de pregão eletrônico (0718236)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 121



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro de igual especificação; 

 

3.2.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso, por um 

modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL; 

 

3.2.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser substituído no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação efetivada pelo setor 

competente do TRE. Esta comunicação deverá ser feita através de um meio disponibilizado 

pelo fornecedor, de acordo com as condições de entrega do produto; 

 

3.2.4. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3, correrão por 

conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto; 

 

3.2.5. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no que se 

refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material. 

 

3.3. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA 
 

3.3.1 O TRE-AL solicitará da empresa vencedora, a apresentação de amostra dos produtos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, contados do envio das artes; 

 

3.3.2. As amostras consistirão em uma unidade de cada item do Kit, podendo ser 

miniaturas, demonstrando a qualidade e a impressão que serão confeccionados; 

 

3.3.3. As amostras deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 

Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377,   Farol,   Maceió/AL,   CEP   57051-090,   Telefone: 

(82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h (seg. à qui.) / 7h30 

às 13h30 (sex.); 

 

3.3.4. No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os parâmetros 

de qualidade exigidos neste Termo; 

 

3.3.5. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das amostras, 

para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o caso, emitir 

recusa devidamente fundamentada; 

 

3.3.6. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos com as 

entregas futuras. 
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4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 

4.1. Todos os materiais deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis, a contar do 

recebimento do atesto de conformidade do pedido; 

 

4.2. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de 

Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares, 

CEP 57083-410, Maceió/AL; 

4.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos, um 

dia de antecedência; 

 

4.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal 

Eletrônico para os materiais fornecidos; 

 

4.5. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA a 

apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração. 

 

5. RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

5.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo: 
 

5.1.1. No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, 

verificando sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal, fazendo 

constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se for o caso, as 

imperfeições, falhas ou irregularidades observadas; 

 

5.2. No recebimento, será analisado se os objetos: 
 

d) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos neste Termo de Referência; 

e) apresentam boa qualidade; e 

f) estão em perfeitas condições de apresentação e uso. 
 

5.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 

irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da notificação formal, 

sem qualquer ônus para o TRE-AL. 

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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6.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo 

no todo ou em parte se houver irregularidades; 

 

6.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), reparado(s) ou 

corrigido(s) em até 10 (dez) dias; 

 

6.3. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 01 

(uma) via, devidamente atestada por servidor da Seção de Almoxarifado e da Escola 

Judiciária Eleitoral (EJE). 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 

especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

 

7.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação; 

 

7.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte, 

descarga e demais encargos; 

 

7.5. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que isso implique 

acréscimo no preço constante da proposta. 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

8.1. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará sujeito às 

penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e nas estipuladas pelo 

Edital. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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9.1. A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais conforme especificado 

em cada item, nos termos da legislação em vigor; 

 

9.2. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes 

sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada; 

 

9.3. Para todos os efeitos prevalecerão as especificações constantes neste Termo. 
 

 

Maceió, 23 de janeiro de 2020. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza, 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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ANEXO I-A Modelos dos Itens 

 

TABULEIRO 

Figura 1 
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DADOS 

Figura 2 
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Minuta de edital de pregão eletrônico (0718236)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 128



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PINOS 

Figura 3 
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CARTAS 

Figura 4 
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ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS 

 

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTI
DADE 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

 
 
 

1 

 
 
 

Tabuleiro 
UN 

. Tabuleiro – Impressão em 

lona 440 gramas, 

impressão a base de 

solvente com alta 

resolução 2880 DPI INT / 

1440 DPI real com 

acabamento em ilhós ou 

madeira. 

. Dimensão: Medindo 
aproximadamente 4,0 m x 
3,0 m. 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, 

conforme a Figura 1 do 

Anexo I. 

 
 
 

10 

R$ 1.305,17 R$ 13.051,70 

 
 
 

2 

 
 
 

Dado UN 

. Dado – Dado de Pelúcia 

Grande, confeccionado em 

pelúcia macia. 

. Dimensão: 30 cm (altura) 

x 30 cm (largura) x 30 cm 

(profundidade). 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, conforme 

a Figura 2 do Anexo I. 

 
 
 

10 

R$ 139,56 R$ 1.395,60 

 
 
 
 
3 

 
 
 

Pinos UN 

. Pinos Boliche – kit com 

4(quatro) pinos coloridos 

em diversas cores e não 

idênticos entre si, 

contento marcação do seu 

respectivo número. 

. Tamanho aproximado de 

 
 
 
 

40 

R$ 22,16 R$ 886,40 
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30 cm e composição em 

Plástico pesado. 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, 

conforme a Figura 3 do 

Anexo I. 

 
 
4 

 
 

Cartas 
 
 
 
 
 

UN 

. Cartas em papel Couchê, 

de gramatura 180gr, com 

plástico adesivo protetor. 

. Dimensão: 4 cartas numa 

folha A4, frente e verso, 

cada carta medindo: 

10,15 cm (largura) x 13,75 

cm (altura). 

. Todas as Cartas deverão 

ser de igual tamanho e 

material, contudo, 

separadas em grupos de 3 

cores (amarelo, verde e 

vermelho) na frente e 

verso preenchido de 

acordo com os modelos 

apresentados. 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, 

conforme a Figura 4 do 

Anexo I. 

2.100 

Sendo 
700 de 

 
 
 

cada 

cor 

(525 

folhas 

em 

papel 

A4) 

R$ 2,53 R$ 5.313,00 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 4138 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição de kit jogo
eleitor.

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

Foram complementadas as disposições relativas ao pagamento e às sanções
administrativas .

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.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/06/2020, às 20:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/06/2020, às 20:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718237 e o código CRC E0B2B779.

0000575-52.2020.6.02.8502 0718237v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
Antevendo questionamentos da Assessoria Jurídica,

solicito à Sra. Secretária da EJE incluir no TR que serve de
anexo ao edital justificativa adicional à aquisição agrupada
dos itens (kit), além de indicar possíveis requisitos de
sustentabilidade aplicáveis à demanda.

Após, solicito devolver o feito à SLC, para incluir o
TR alterado como novo anexo à minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/06/2020, às 21:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718242 e o código CRC 398E5AE3.

0000575-52.2020.6.02.8502 0718242v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2020.
Em atenção ao despacho do Sr. Secretário de Administração
(0718242), informo que a aquisição agrupada dos itens (kit) é
baseada nos Termos de Referência do Tribunal Superior Eleitoral e
do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, cujos termos tomei como
parâmetro.
 
Quanto a indicação de requisitos de sustentabilidade, informo que foi
acrescentado o Item 3.3. (Descrição do Objeto) no respectivo Termo
de Referência, como também o Item 3.4 (Especificações), nos
Itens nº 1 (Tabuleiro) e nº 4 (Cartas).
 
Por fim, devolvo o presente à SLC para incluir o TR (0718852)
alterado como novo anexo à minuta do edital.
 

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 10/06/2020, às 19:17, 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
0718846 e o código CRC A1A3414B.

0000575-52.2020.6.02.8502 0718846v1
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

  

Aquisição de Kits para execução do Jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete 

divertido), para serem utilizados nas escolas da rede pública do estado de Alagoas, 

conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  

 

2.1. JUSTIFICATIVA  

 

2.1.1. Considerando que conscientizar, capacitar, mobilizar e incluir social e politicamente 

os jovens matriculados no ensino fundamental da rede pública de ensino do Estado de 

Alagoas, bem como despertar a consciência cívica, preparando aqueles que irão 

participar das decisões políticas fundamentais do país, num futuro próximo, formando 

cidadãos mais conscientes de seu papel na construção de uma sociedade mais livre e 

democrática, faz-se necessário a aquisição de materiais lúdicos e pedagógicos para fixar 

os conteúdos de cidadania política. Tais materiais servirão para auxiliar no processo de 

tornar a experiência dos alunos algo que seja fixado brincando, de forma que seja 

possível produzir resultados efetivos na educação de cidadãos mais conscientes dos seus 

direitos e deveres na sociedade.  

 

2.2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Perspectiva: SOCIEDADE – Fomentar a aproximação da Justiça Eleitoral com a 

Sociedade.  

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 

3.1. Contratar serviços, incluindo o material necessário, para aquisição de 10 (dez) Kits 

para a execução do jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete divertido); 

 

3.2. Cada kit vem acompanhado dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 

unidade), Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso; 
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3.3. Deverá ser observado, no que couber, que se utilize material reciclado para a 

confecção dos objetos constantes no Item 3.2. deste TR.  

 

 

3.4. – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

1 Tabuleiro UN 

. Tabuleiro – Impressão em lona 440 gramas (oriunda de 

material reciclado), impressão a base de solvente com alta 

resolução 2880 DPI INT / 1440 DPI real com acabamento 

em ilhós ou madeira.  

. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m.  

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a 

Figura 1 do Anexo I. 

10 

2 Dado UN 

. Dado – Dado de Pelúcia Grande, confeccionado em 

pelúcia macia.  

. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30 cm 

(profundidade).  

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a 

Figura 2 do Anexo I. 

10 

3 Pinos UN 

. Pinos Boliche – kit com 4(quatro) pinos coloridos em 

diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação 

do seu respectivo número.  

. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em Plástico 

pesado.  

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a 

Figura 3 do Anexo I. 

40 

4 Cartas 
. Cartas em papel reciclado tipo Couchê, de gramatura 

180gr, com plástico adesivo protetor.  
2.100  
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UN . Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e verso, cada 

carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura).  

. Todas as Cartas deverão ser de igual tamanho e material, 

contudo, separadas em grupos de 3 cores (amarelo, verde 

e vermelho) na frente e verso preenchido de acordo com os 

modelos apresentados.  

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a 

Figura 4 do Anexo I. 

Sendo 700 de  

cada cor   

(525 folhas em 

papel A4) 

 

3.2. GARANTIA 

 

 3.2.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando sob 

responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro de igual 

especificação;  

 

3.2.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso, por um 

modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL;  

 

3.2.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser substituído 

no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação efetivada pelo setor 

competente do TRE. Esta comunicação deverá ser feita através de um meio 

disponibilizado pelo fornecedor, de acordo com as condições de entrega do produto;  

 

3.2.4. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3, correrão por 

conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto;  

 

3.2.5. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no que se 

refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material.  

 

3.3. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA  

 

3.3.1. O TRE-AL solicitará da empresa vencedora, a apresentação de amostra dos 

produtos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do envio das artes;  
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3.3.2. As amostras consistirão em uma unidade de cada item do Kit, podendo ser 

miniaturas, demonstrando a qualidade e a impressão que serão confeccionados;  

 

3.3.3. As amostras deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 

Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090, Telefone: (82) 

2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h (seg. à qui.) / 7h30 às 

13h30 (sex.);  

 

3.3.4. No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os 

parâmetros de qualidade exigidos neste Termo;  

 

3.3.5. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das 

amostras, para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o 

caso, emitir recusa devidamente fundamentada;  

 

3.3.6. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos com 

as entregas futuras.  

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 

4.1. Todos os materiais deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis, a contar do 

recebimento do atesto de conformidade do pedido;  

 

4.2. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de 

Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares, 

CEP 57083-410, Maceió/AL; 

 

4.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos, um 

dia de antecedência;  

 

4.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom 

Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos;  

 

4.5. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA a 

apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.  
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5. RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

5.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:  

 

5.1.1. No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, 

verificando sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal, 

fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se for o 

caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas;  

 

5.2. No recebimento, será analisado se os objetos:  

 

a) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos neste Termo de Referência;  

b) apresentam boa qualidade; e  

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso.  

 

5.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 

irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da notificação 

formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.  

 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

6.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo 

no todo ou em parte se houver irregularidades;  

 

6.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), 

reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;  

 

6.3. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

em 01 (uma) via, devidamente atestada por servidor da Seção de Almoxarifado e da 

Escola Judiciária Eleitoral (EJE).  

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 

especificações constantes neste Termo de Referência;  
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7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);  

 

7.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na contratação;  

 

7.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte, 

descarga e demais encargos;  

 

7.5. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que isso 

implique acréscimo no preço constante da proposta.  

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

8.1. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará sujeito às 

penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e nas estipuladas pelo 

Edital.  

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

9.1. A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais conforme especificado 

em cada item, nos termos da legislação em vigor;  

 

9.2. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes 

sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada;  

 

9.3. Para todos os efeitos prevalecerão as especificações constantes neste Termo.  

 

Maceió, 10 de junho de 2020.  

 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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ANEXO I 

Tabuleiro 

Figura 1 
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ANEXO I 

Dados 

Figura 2 
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ANEXO I 

Pinos 

Figura 3 
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ANEXO I 

Cartas 

Figura 4 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2020.
À EJE,
solicitando  que seja informado se a adjudicação

será por item ou lote, e no último caso justificar o
agrupamento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/06/2020, às 20:14, 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
0718866 e o código CRC 7B10D7C3.

0000575-52.2020.6.02.8502 0718866v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2020.
Complementando as informações dispostas no despacho (0718237),
justifico, ainda, que necessitamos adquirir o Kit completo e não
apenas os itens isolados, razão pela qual o agrupamento dos objetos.
 
Em atenção ao despacho oriundo da SLC (0718866), informo que
as propostas serão julgadas com base no critério do menor preço por
ITEM.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 11/06/2020, às 14:49, 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
0719105 e o código CRC 7ED41868.

0000575-52.2020.6.02.8502 0719105v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

Minuta 

PROCESSO Nº 0000575-52.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                     Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO, objetivando a 
aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, 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 aquisição de material de consumo – kit para 
execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas neste edital e seus   anexos deste 
edital. 

 
2 –DA ENTREGA DA AMOSTRA E DO MATERIAL FINAL 
 
2.1. O TRE-AL solicitará da empresa vencedora, a apresentação de amostra dos 
produtos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do envio das artes. 

 
2.1.1. As amostras consistirão em uma unidade de cada item do Kit, podendo ser 
miniaturas, demonstrando a qualidade e a impressão que serão confeccionados. 
 
2.1.2. As amostras deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 
Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377,   Farol,   Maceió/AL,   CEP   57051-090,   Telefone: 
(82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h (seg. à qui.) / 
7h30 às 13h30 (sex.). 

 
2.1.3. No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os 
parâmetros de qualidade exigidos no Termo de Referência. 
 
2.1.4. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das 
amostras, para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0719699)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 150



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

caso, emitir recusa devidamente fundamentada. 
 

2.1.5. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos com 
as entregas futuras. 

 
2.2.  Os materiais definitivos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis, a contar do 
recebimento do pedido com o atesto de conformidade da amostra. 

 
2.2.1.Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares, 
CEP 57083-410, Maceió/AL. 
 
2.2.2. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos, 
um dia de antecedência. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

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

está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que o material seja confeccionado 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. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

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

momento da habilitação 

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

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

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 

o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

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

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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 dos itens que compõe o lote único; 

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. 
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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. 

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

licitantes. 

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

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada  item que compõe o lote único, 
seno que o sistema efetuará o somatório automaticamente para efeito de escalonamento 
das propostas. 
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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. 

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.  
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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 reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

as propostas empatadas.  

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

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 

em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

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

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

manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo global fixado para o objeto licitado é de R$ 20.647,70 (vinte mil e 
seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), que  de modo algum vincula a decisão 
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1. O preço máximo também é fixado para o valor total de cada item em conformidade 
com os valores disponíveis no Anexo I-A. 

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

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

fundamentam a suspeita. 

 

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

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

 

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

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação 

da proposta.  

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

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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. 
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8.11.  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 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. 
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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:  

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; 
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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; 

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 Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

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

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 

os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte 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. 
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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 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 ser assinada 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 de cada  item que compõe o lote único; 

d) conter o preço unitário e  total de cada item que compõe o lote único; 

e) conter o valor global do lote único; 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

 

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

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

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

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

condições de admissibilidade do recurso. 

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

decadência desse direito. 

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

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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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 23.11 deste Edital, 
Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

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

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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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 
 
15.1. 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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

 
16.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo: 

 

a) No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, verificando 

sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal, fazendo constar no 

canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se for o caso, as imperfeições, 

falhas ou irregularidades observadas; 

16.2. No recebimento, será analisado se os objetos: 
 

a) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos no Termo de Referência; 

b) apresentam boa qualidade; e 

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso. 

16.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 
irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da notificação formal, sem 
qualquer ônus para o TRE-AL. 

 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo termo de aceite ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
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16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes 
e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
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. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de 
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em 
razão de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

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

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 
 
17.6.         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; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) 
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.9.  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. 

 
17.10.  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 
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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.  

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

 
17.12.  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. 

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

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

17.14.  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. 

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

 
17.15.  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. 
 
17.16.  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 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, 
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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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% 
 

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° 167674, Natureza da Despesa n° 339030 (Material 
de Consumo). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo no 

todo ou em parte se houver irregularidades; 

 

b) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), reparado(s) ou 

corrigido(s) em até 10 (dez) dias; 

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, em conformidade com o previsto neste edital. 

 
 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e especificações 

constantes no Termo de Referência; 

 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

 

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
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d) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte, 

descarga e demais encargos; 

e) Entregar os materiais no local indicado no item 2 deste Edital, sem que isso implique 
acréscimo no preço constante da proposta; 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
 
g) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado 
pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
23- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

23.7.  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. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. 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. 
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23.11.   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. 

 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos 
sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I- A- Modelos dos itens; 
ANEXO I- B- Tabela com Valores Máximos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

 
Maceió/AL, xx de xxx de 2020. 

 
 

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

 

1. DO OBJETO 
 

Aquisição de Kits para execução do Jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete divertido), 

para serem utilizados nas escolas da rede pública do estado de Alagoas, conforme 

especificações técnicas deste Termo de Referência. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1. JUSTIFICATIVA 
 

2.1.1. Considerando que conscientizar, capacitar, mobilizar e incluir social e politicamente 

os jovens matriculados no ensino fundamental da rede pública de ensino do Estado de 

Alagoas, bem como despertar a consciência cívica, preparando aqueles que irão participar 

das decisões políticas fundamentais do país, num futuro próximo, formando cidadãos mais 

conscientes de seu papel na construção de uma sociedade mais livre e democrática, faz-se 

necessário a aquisição de materiais lúdicos e pedagógicos para fixar os conteúdos de 

cidadania política. Tais materiais servirão para auxiliar no processo de tornar a experiência 

dos alunos algo que seja fixado brincando, de forma que seja possível produzir resultados 

efetivos na educação de cidadãos mais conscientes dos seus direitos e deveres na 

sociedade. 

2.1.2. Justifico, ainda, que necessitamos adquirir o Kit completo e não apenas os itens 

isolados, razão pela qual o agrupamento dos objetos. 

 

2.2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

Perspectiva: SOCIEDADE – Fomentar a aproximação da Justiça Eleitoral com a Sociedade. 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

3.1 Contratar serviços, incluindo o material necessário, para aquisição de 10 (dez) Kits para a 

execução do jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete divertido). 

 

3.2 Cada kit vem acompanhado dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 

unidade), Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso. 

3.3 Deverá ser observado, no que couber, que se utilize material reciclado para a confecção 
dos objetos constantes no Item 3.2. deste TR. 

3.4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
 
 

1 

 
 
 

Tabuleiro 
UN 

. Tabuleiro – Impressão em lona 440 gramas 

(oriunda de material reciclado), impressão a base 

de solvente com alta resolução 2880 DPI INT / 1440 

DPI real com acabamento em ilhós ou madeira. 

. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 
m. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 1 do Anexo I. 

 
 
 

10 

 
 
 

2 

 
 
 

Dado UN 

. Dado – Dado de Pelúcia Grande, confeccionado em 

pelúcia macia. 

. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30 

cm (profundidade). 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 2 do Anexo I. 

 
 
 

10 

 
 
 
 
3 

 
 
 

Pinos UN 

. Pinos Boliche – kit com 4(quatro) pinos coloridos 

em diversas cores e não idênticos entre si, contento 

marcação do seu respectivo número. 

. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em 

Plástico pesado. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 3 do Anexo I. 

 
 
 
 

40 

 
 
4 

 
 

Cartas 
 
 
 
 
 

UN 

. Cartas em papel reciclado tipo Couchê, de 

gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. 

. Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e verso, 

cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm 

(altura). 

. Todas as Cartas deverão ser de igual tamanho e 

material, contudo, separadas em grupos de 3 cores 

(amarelo, verde e vermelho) na frente e verso 

preenchido de acordo com os modelos 

apresentados. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 4 do Anexo I. 

2.100 

Sendo 700 de 
 
 
 

cada cor 

(525 folhas 

em papel 

A4) 
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3.1. GARANTIA 
 

3.1.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando sob 

responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro de igual especificação; 

 

3.1.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso, por um 

modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL; 

 

3.1.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser substituído no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação efetivada pelo setor 

competente do TRE. Esta comunicação deverá ser feita através de um meio disponibilizado 

pelo fornecedor, de acordo com as condições de entrega do produto; 

 

3.1.4. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3, correrão por 

conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto; 

 

3.1.5. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no que se 

refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material. 

 

3.2. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA 
 

3.3.1 O TRE-AL solicitará da empresa vencedora, a apresentação de amostra dos produtos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, contados do envio das artes; 

 

3.3.2. As amostras consistirão em uma unidade de cada item do Kit, podendo ser 

miniaturas, demonstrando a qualidade e a impressão que serão confeccionados; 

 

3.3.3. As amostras deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 

Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377,   Farol,   Maceió/AL,   CEP   57051-090,   Telefone: 

(82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h (seg. à qui.) / 7h30 

às 13h30 (sex.); 

 

3.3.4. No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os parâmetros 

de qualidade exigidos neste Termo; 

 

3.3.5. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das amostras, 

para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o caso, emitir 

recusa devidamente fundamentada; 
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3.3.6. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos com as 

entregas futuras. 

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 

4.1. Todos os materiais deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis, a contar do 

recebimento do atesto de conformidade do pedido; 

 

4.2. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de 

Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares, 

CEP 57083-410, Maceió/AL; 

4.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos, um 

dia de antecedência; 

 

4.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal 

Eletrônico para os materiais fornecidos; 

 

4.5. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA a 

apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração. 

 

5. RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

5.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo: 
 

5.1.1. No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, 

verificando sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal, fazendo 

constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se for o caso, as 

imperfeições, falhas ou irregularidades observadas; 

 

5.2. No recebimento, será analisado se os objetos: 
 

d) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos neste Termo de Referência; 

e) apresentam boa qualidade; e 

f) estão em perfeitas condições de apresentação e uso. 
 

5.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 

irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da notificação formal, 

sem qualquer ônus para o TRE-AL. 
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6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

6.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo 

no todo ou em parte se houver irregularidades; 

 

6.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), reparado(s) ou 

corrigido(s) em até 10 (dez) dias; 

 

6.3. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 01 

(uma) via, devidamente atestada por servidor da Seção de Almoxarifado e da Escola 

Judiciária Eleitoral (EJE). 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 

especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

 

7.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação; 

 

7.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte, 

descarga e demais encargos; 

 

7.5. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que isso implique 

acréscimo no preço constante da proposta. 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

8.1. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará sujeito às 

penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e nas estipuladas pelo 

Edital. 
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1. A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais conforme especificado 

em cada item, nos termos da legislação em vigor; 

 

9.2. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes 

sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada; 

 

9.3. Para todos os efeitos prevalecerão as especificações constantes neste Termo. 
 

 

Maceió, 23 de janeiro de 2020. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza, 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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ANEXO I-A Modelos dos Itens 

 

TABULEIRO 

Figura 1 
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DADOS 

Figura 2 
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PINOS 

Figura 3 
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CARTAS 

Figura 4 
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ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS 

 

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTI
DADE 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

 
 
 

1 

 
 
 

Tabuleiro 
UN 

. Tabuleiro – Impressão em 

lona 440 gramas, 

impressão a base de 

solvente com alta 

resolução 2880 DPI INT / 

1440 DPI real com 

acabamento em ilhós ou 

madeira. 

. Dimensão: Medindo 
aproximadamente 4,0 m x 
3,0 m. 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, 

conforme a Figura 1 do 

Anexo I. 

 
 
 

10 

R$ 1.305,17 R$ 13.051,70 

 
 
 

2 

 
 
 

Dado UN 

. Dado – Dado de Pelúcia 

Grande, confeccionado em 

pelúcia macia. 

. Dimensão: 30 cm (altura) 

x 30 cm (largura) x 30 cm 

(profundidade). 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, conforme 

a Figura 2 do Anexo I. 

 
 
 

10 

R$ 139,56 R$ 1.395,60 

 
 
 
 
3 

 
 
 

Pinos UN 

. Pinos Boliche – kit com 

4(quatro) pinos coloridos 

em diversas cores e não 

idênticos entre si, 

contento marcação do seu 

respectivo número. 

. Tamanho aproximado de 

 
 
 
 

40 

R$ 22,16 R$ 886,40 
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30 cm e composição em 

Plástico pesado. 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, 

conforme a Figura 3 do 

Anexo I. 

 
 
4 

 
 

Cartas 
 
 
 
 
 

UN 

. Cartas em papel Couchê, 

de gramatura 180gr, com 

plástico adesivo protetor. 

. Dimensão: 4 cartas numa 

folha A4, frente e verso, 

cada carta medindo: 

10,15 cm (largura) x 13,75 

cm (altura). 

. Todas as Cartas deverão 

ser de igual tamanho e 

material, contudo, 

separadas em grupos de 3 

cores (amarelo, verde e 

vermelho) na frente e 

verso preenchido de 

acordo com os modelos 

apresentados. 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, 

conforme a Figura 4 do 

Anexo I. 

2.100 

Sendo 
700 de 

 
 
 

cada 

cor 

(525 

folhas 

em 

papel 

A4) 

R$ 2,53 R$ 5.313,00 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  

Fax  

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

Maceió, 15 de junho de 2020.
À SAD, 
com minuta de edital ajustada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/06/2020, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719701 e o código CRC D6C626DC.
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
 
 
Ratifico os termos da minuta de edital, anexada no evento

nº 0719699, elaborada conforme o novo Decreto nº 10.024/2019.
À AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/06/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720223 e o código CRC 3099DB84.
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PROCESSO : 0000575-52.2020.6.02.8502
INTERESSADO : EJE
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. KIT PARA EXECUÇÃO DO JOGO DO ELEITOR.

 

Parecer nº 1157 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0719699) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à  aquisição de material de consumo – kit para execução do
jogo do eleitor,  tudo de acordo com a justificativa constante
no termo de referência  (0718852), elaborado pela Escola
Judiciária Eleitoral e aprovado pela Secretaria de
Administração (0688239).

Conforme justificativa constante no termo de
referência, os kits de jogos serão utilizados nas escolas da
rede pública do Estado de Alagoas,  com o objetivo de
 conscientizar, capacitar, mobilizar e incluir social e
politicamente os jovens matriculados no ensino fundamental
da rede pública de ensino do Estado de Alagoas.

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0702540) estimou
para a contratação o valor global de R$ 20.647,70 (vinte mil
seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos),
conforme planilha estimativa de preços (0702535).

Sugeriu, então, aquela unidade, que a licitação
fosse realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, com participação
exclusiva de micro, pequenas e médias empresas. 

Foi juntado pela COFIN a reserva de crédito no 
evento 0704332.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação  (0719699) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL - LOTE ÚNICO, objetivando  a 
aquisição de kit para execução do jogo do eleitor, com
exclusividade de participação para microempresas e empresas
de pequeno porte. 

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
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desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência, quanto aos
critérios de desempate. 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Segue lista de verificação exigida no Anexo I
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
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ANEXO I -  Atos administrativos e documentos necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na modalidade
pregão, no formato eletrônico.

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  

 

0688239

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0718852

 

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

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

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

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

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

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

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

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

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

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

Parecer 1157 (0720872)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 188



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

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

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

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM Item 3.3

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0688239

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0702540

 25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de
acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

SIM
 

 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

0702535

 

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

SIM 0719699

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

N/A  

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite
máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

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

NÃO  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

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

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

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

SIM  

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

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

SIM  

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0719699

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

SIM  

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

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém obrigação à fornecedora de manter as condições de
habilitação durante a execução do contrato?

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

54

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

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

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

N/A  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

57

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

 
0704332

 

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

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

N/A  

 

 

 5. CONCLUSÃO

 

Assim, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova a
minuta do edital de licitação (0719699) na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL - LOTE ÚNICO, objetivando aquisição de material de
consumo – kit para execução do jogo do eleitor, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
À consideração superior.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 17/06/2020, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/06/2020, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0720872 e o código CRC AAB167EF.

0000575-52.2020.6.02.8502 0720872v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de junho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº nº 10.024/2019, a abertura
da fase externa do presente certame,  na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL - LOTE
ÚNICO, objetivando aquisição de material de consumo – kit para
execução do jogo do eleitor, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração,
consoante minuta 0719699, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1157 (0720872).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/06/2020, às 15:14, 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
0722074 e o código CRC 916BB6D8.

0000575-52.2020.6.02.8502 0722074v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000575-52.2020.6.02.8502
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Material de Consumo. kit para execução do jogo do eleitor.

 

Decisão nº 1734 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0722701.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço global - lote único,
objetivando a aquisição de material de consumo - kit para execução
do jogo do eleitor, conforme solicitado pela Secretaria de
Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0719699, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1157 (0720872), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência  
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 22/06/2020, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722701 e o código CRC BEF61C65.

0000575-52.2020.6.02.8502 0722701v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
À SLC, para abertura da fase externa do certame,

nos termos autorizados pela Presidência, na Decisão nº 1734
(doc. 0722701).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2020, às 00:45, 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
0723108 e o código CRC 0057734F.

0000575-52.2020.6.02.8502 0723108v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020 

 
PROCESSO Nº 0000575-52.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 13 de julho de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                     Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO, objetivando a 
aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, 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 aquisição de material de consumo – kit para 
execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
2 –DA ENTREGA DA AMOSTRA E DO MATERIAL FINAL 
 
2.1. O TRE-AL solicitará da empresa vencedora, a apresentação de amostra dos 
produtos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do envio das artes. 

 
2.1.1. As amostras consistirão em uma unidade de cada item do Kit, podendo ser 
miniaturas, demonstrando a qualidade e a impressão que serão confeccionados. 
 
2.1.2. As amostras deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 
Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377,   Farol,   Maceió/AL,   CEP   57051-090,   Telefone: 
(82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h (seg. à qui.) / 
7h30 às 13h30 (sex.). 

 
2.1.3. No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os 
parâmetros de qualidade exigidos no Termo de Referência. 
 
2.1.4. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das 
amostras, para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o 
caso, emitir recusa devidamente fundamentada. 
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2.1.5. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos com 
as entregas futuras. 

 
2.2.  Os materiais definitivos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis, a contar do 
recebimento do pedido com o atesto de conformidade da amostra. 

 
2.2.1.Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares, 
CEP 57083-410, Maceió/AL. 
 
2.2.2. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos, 
um dia de antecedência. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

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

está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores;  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que o material seja confeccionado 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. 
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4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

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

momento da habilitação 

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

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

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 

o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

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

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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 dos itens que compõe o lote único; 

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. 
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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. 

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

licitantes. 

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

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada  item que compõe o lote único, 
seno que o sistema efetuará o somatório automaticamente para efeito de escalonamento 
das propostas. 
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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. 

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.  
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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 reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

as propostas empatadas.  

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

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, 

em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

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

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

manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo global fixado para o objeto licitado é de R$ 20.647,70 (vinte mil e 
seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), que  de modo algum vincula a decisão 
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1. O preço máximo também é fixado para o valor total de cada item em conformidade 
com os valores disponíveis no Anexo I-A. 

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

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

fundamentam a suspeita. 

 

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

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 

mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

 

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

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação 

da proposta.  

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

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 43/2020 (0723598)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 203



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

8.11.  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 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. 
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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:  

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; 
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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; 

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 Municipal do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

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

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 

os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte 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. 
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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 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 ser assinada 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 de cada  item que compõe o lote único; 

d) conter o preço unitário e  total de cada item que compõe o lote único; 

e) conter o valor global do lote único; 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

 

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

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

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

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

condições de admissibilidade do recurso. 

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

decadência desse direito. 

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

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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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 23.11 deste Edital, 
Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

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

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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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 
 
15.1. 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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

 
16.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo: 

 

a) No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, verificando 

sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal, fazendo constar no 

canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se for o caso, as imperfeições, 

falhas ou irregularidades observadas; 

16.2. No recebimento, será analisado se os objetos: 
 

a) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos no Termo de Referência; 

b) apresentam boa qualidade; e 

c) estão em perfeitas condições de apresentação e uso. 

16.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 
irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da notificação formal, sem 
qualquer ônus para o TRE-AL. 

 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o recebimento 
provisório, será de 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo termo de aceite ou 
recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
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16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes 
e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
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. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de 
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em 
razão de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

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

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 
 
17.6.         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; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) 
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.9.  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. 

 
17.10.  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 

Edital do Pregão Eletrônico nº 43/2020 (0723598)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 211



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

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.  

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

 
17.12.  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. 

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

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

17.14.  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. 

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

 
17.15.  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. 
 
17.16.  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 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente atestada. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, 
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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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% 
 

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° 167674, Natureza da Despesa n° 339030 (Material 
de Consumo). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo no 

todo ou em parte se houver irregularidades; 

 

b) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), reparado(s) ou 

corrigido(s) em até 10 (dez) dias; 

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, em conformidade com o previsto neste edital. 

 
 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e especificações 

constantes no Termo de Referência; 

 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

 

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
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d) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte, 

descarga e demais encargos; 

e) Entregar os materiais no local indicado no item 2 deste Edital, sem que isso implique 
acréscimo no preço constante da proposta; 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
 
g) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado 
pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
23- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

23.7.  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. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. 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. 
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23.11.   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. 

 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos 
sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I- A- Modelos dos itens; 
ANEXO I- B- Tabela com Valores Máximos; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

 
Maceió/AL, 23 de junho de 2020. 

 
 

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

 

1. DO OBJETO 
 

Aquisição de Kits para execução do Jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete divertido), 

para serem utilizados nas escolas da rede pública do estado de Alagoas, conforme 

especificações técnicas deste Termo de Referência. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1. JUSTIFICATIVA 
 

2.1.1. Considerando que conscientizar, capacitar, mobilizar e incluir social e politicamente 

os jovens matriculados no ensino fundamental da rede pública de ensino do Estado de 

Alagoas, bem como despertar a consciência cívica, preparando aqueles que irão participar 

das decisões políticas fundamentais do país, num futuro próximo, formando cidadãos mais 

conscientes de seu papel na construção de uma sociedade mais livre e democrática, faz-se 

necessário a aquisição de materiais lúdicos e pedagógicos para fixar os conteúdos de 

cidadania política. Tais materiais servirão para auxiliar no processo de tornar a experiência 

dos alunos algo que seja fixado brincando, de forma que seja possível produzir resultados 

efetivos na educação de cidadãos mais conscientes dos seus direitos e deveres na 

sociedade. 

2.1.2. Justifico, ainda, que necessitamos adquirir o Kit completo e não apenas os itens 

isolados, razão pela qual o agrupamento dos objetos. 

 

2.2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

Perspectiva: SOCIEDADE – Fomentar a aproximação da Justiça Eleitoral com a Sociedade. 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

3.1 Contratar serviços, incluindo o material necessário, para aquisição de 10 (dez) Kits para a 

execução do jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete divertido). 

 

3.2 Cada kit vem acompanhado dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1 

unidade), Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso. 

3.3 Deverá ser observado, no que couber, que se utilize material reciclado para a confecção 
dos objetos constantes no Item 3.2. deste TR. 

3.4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 
 
 

1 

 
 
 

Tabuleiro 
UN 

. Tabuleiro – Impressão em lona 440 gramas 

(oriunda de material reciclado), impressão a base 

de solvente com alta resolução 2880 DPI INT / 1440 

DPI real com acabamento em ilhós ou madeira. 

. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 
m. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 1 do Anexo I. 

 
 
 

10 

 
 
 

2 

 
 
 

Dado UN 

. Dado – Dado de Pelúcia Grande, confeccionado em 

pelúcia macia. 

. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30 

cm (profundidade). 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 2 do Anexo I. 

 
 
 

10 

 
 
 
 
3 

 
 
 

Pinos UN 

. Pinos Boliche – kit com 4(quatro) pinos coloridos 

em diversas cores e não idênticos entre si, contento 

marcação do seu respectivo número. 

. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em 

Plástico pesado. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 3 do Anexo I. 

 
 
 
 

40 

 
 
4 

 
 

Cartas 
 
 
 
 
 

UN 

. Cartas em papel reciclado tipo Couchê, de 

gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. 

. Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e verso, 

cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm 

(altura). 

. Todas as Cartas deverão ser de igual tamanho e 

material, contudo, separadas em grupos de 3 cores 

(amarelo, verde e vermelho) na frente e verso 

preenchido de acordo com os modelos 

apresentados. 

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, 

conforme a Figura 4 do Anexo I. 

2.100 

Sendo 700 de 
 
 
 

cada cor 

(525 folhas 

em papel 

A4) 
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3.1. GARANTIA 
 

3.1.1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando sob 

responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro de igual especificação; 

 

3.1.2. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso, por um 

modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL; 

 

3.1.3. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser substituído no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação efetivada pelo setor 

competente do TRE. Esta comunicação deverá ser feita através de um meio disponibilizado 

pelo fornecedor, de acordo com as condições de entrega do produto; 

 

3.1.4. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3, correrão por 

conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega do produto; 

 

3.1.5. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no que se 

refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material. 

 

3.2. SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA 
 

3.3.1 O TRE-AL solicitará da empresa vencedora, a apresentação de amostra dos produtos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, contados do envio das artes; 

 

3.3.2. As amostras consistirão em uma unidade de cada item do Kit, podendo ser 

miniaturas, demonstrando a qualidade e a impressão que serão confeccionados; 

 

3.3.3. As amostras deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na 

Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377,   Farol,   Maceió/AL,   CEP   57051-090,   Telefone: 

(82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h (seg. à qui.) / 7h30 

às 13h30 (sex.); 

 

3.3.4. No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os parâmetros 

de qualidade exigidos neste Termo; 

 

3.3.5. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das amostras, 

para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se for o caso, emitir 

recusa devidamente fundamentada; 
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3.3.6. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos com as 

entregas futuras. 

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 

4.1. Todos os materiais deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis, a contar do 

recebimento do atesto de conformidade do pedido; 

 

4.2. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção de 

Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro Antares, 

CEP 57083-410, Maceió/AL; 

4.3. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos, um 

dia de antecedência; 

 

4.4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom Fiscal 

Eletrônico para os materiais fornecidos; 

 

4.5. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA a 

apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração. 

 

5. RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

5.1. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo: 
 

5.1.1. No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais, 

verificando sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal, fazendo 

constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se for o caso, as 

imperfeições, falhas ou irregularidades observadas; 

 

5.2. No recebimento, será analisado se os objetos: 
 

d) foram confeccionadas nos parâmetros exigidos neste Termo de Referência; 

e) apresentam boa qualidade; e 

f) estão em perfeitas condições de apresentação e uso. 
 

5.3. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou 

irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da notificação formal, 

sem qualquer ônus para o TRE-AL. 
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6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

6.1. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo 

no todo ou em parte se houver irregularidades; 

 

6.2. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), reparado(s) ou 

corrigido(s) em até 10 (dez) dias; 

 

6.3. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 01 

(uma) via, devidamente atestada por servidor da Seção de Almoxarifado e da Escola 

Judiciária Eleitoral (EJE). 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e 

especificações constantes neste Termo de Referência; 

 

7.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990); 

 

7.3. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação; 

 

7.4. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos 

materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte, 

descarga e demais encargos; 

 

7.5. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que isso implique 

acréscimo no preço constante da proposta. 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

8.1. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará sujeito às 

penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e nas estipuladas pelo 

Edital. 
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1. A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais conforme especificado 

em cada item, nos termos da legislação em vigor; 

 

9.2. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições incidentes 

sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada; 

 

9.3. Para todos os efeitos prevalecerão as especificações constantes neste Termo. 
 

 

Maceió, 23 de janeiro de 2020. 

 

Mônica Maciel Braga de Souza, 

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas 
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ANEXO I-A Modelos dos Itens 

 

TABULEIRO 

Figura 1 
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DADOS 

Figura 2 
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PINOS 

Figura 3 
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CARTAS 

Figura 4 
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ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS 

 

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTI
DADE 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

 
 
 

1 

 
 
 

Tabuleiro 
UN 

. Tabuleiro – Impressão em 

lona 440 gramas, 

impressão a base de 

solvente com alta 

resolução 2880 DPI INT / 

1440 DPI real com 

acabamento em ilhós ou 

madeira. 

. Dimensão: Medindo 
aproximadamente 4,0 m x 
3,0 m. 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, 

conforme a Figura 1 do 

Anexo I. 

 
 
 

10 

R$ 1.305,17 R$ 13.051,70 

 
 
 

2 

 
 
 

Dado UN 

. Dado – Dado de Pelúcia 

Grande, confeccionado em 

pelúcia macia. 

. Dimensão: 30 cm (altura) 

x 30 cm (largura) x 30 cm 

(profundidade). 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, conforme 

a Figura 2 do Anexo I. 

 
 
 

10 

R$ 139,56 R$ 1.395,60 

 
 
 
 
3 

 
 
 

Pinos UN 

. Pinos Boliche – kit com 

4(quatro) pinos coloridos 

em diversas cores e não 

idênticos entre si, 

contento marcação do seu 

respectivo número. 

. Tamanho aproximado de 

 
 
 
 

40 

R$ 22,16 R$ 886,40 
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30 cm e composição em 

Plástico pesado. 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, 

conforme a Figura 3 do 

Anexo I. 

 
 
4 

 
 

Cartas 
 
 
 
 
 

UN 

. Cartas em papel Couchê, 

de gramatura 180gr, com 

plástico adesivo protetor. 

. Dimensão: 4 cartas numa 

folha A4, frente e verso, 

cada carta medindo: 

10,15 cm (largura) x 13,75 

cm (altura). 

. Todas as Cartas deverão 

ser de igual tamanho e 

material, contudo, 

separadas em grupos de 3 

cores (amarelo, verde e 

vermelho) na frente e 

verso preenchido de 

acordo com os modelos 

apresentados. 

. A arte será fornecida pela 

Escola Judiciária, 

conforme a Figura 4 do 

Anexo I. 

2.100 

Sendo 
700 de 

 
 
 

cada 

cor 

(525 

folhas 

em 

papel 

A4) 

R$ 2,53 R$ 5.313,00 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  

Fax  

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

 

EDITAL Nº 32 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020

 

PROCESSO Nº 0000575-52.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE ÚNICO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 13 de julho de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

                          O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL – LOTE ÚNICO, objetivando a aquisição de material de consumo – kit para
execução do jogo do eleitor, 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
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1.1.                   O presente Pregão tem por objeto aquisição de material de consumo –
kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas neste edital e
seus anexos.

 

2 –DA ENTREGA DA AMOSTRA E DO MATERIAL FINAL

 

2.1.                   O TRE-AL solicitará da empresa vencedora, a apresentação de amostra
dos produtos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do envio das artes.

 

1. As amostras consistirão em uma unidade de cada item do Kit, podendo ser
miniaturas, demonstrando a qualidade e a impressão que serão confeccionados.

 

1. As amostras deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na
Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377,   Farol,   Maceió/AL,   CEP   57051-090,  
Telefone: (82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h
(seg. à qui.) / 7h30 às 13h30 (sex.).

 

1. . No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os
parâmetros de qualidade exigidos no Termo de Referência.

 

1. . O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das
amostras, para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se
for o caso, emitir recusa devidamente fundamentada.

 

1. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos
com as entregas futuras.

 

2.               Os materiais definitivos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis, a
contar do recebimento do pedido com o atesto de conformidade da amostra.

 

1.     Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na
Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº
5.113, bairro Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL.

 

1. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos,
um dia de antecedência.
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3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.                    Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2.            Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

3.3.            Não poderão participar desta licitação os interessados:

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;
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

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

4.3.            O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4.            O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

4.5.            É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
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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 dos itens que compõe o lote único;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;
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6.            Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

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

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

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

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

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

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

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.            O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

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

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada  item que compõe o lote
único, seno que o sistema efetuará o somatório automaticamente para efeito de
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escalonamento das propostas.

 

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

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

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

7.9.            Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11.       Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.         Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

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

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

7.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
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que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7. .         No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

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

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

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

7.21.         A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

7.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no 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 reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

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

7. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

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

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

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

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

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

8.3.1. O preço máximo global fixado para o objeto licitado é de R$ 20.647,70 (vinte mil
e seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), que  de modo algum vincula a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

8.3.1. O preço máximo também é fixado para o valor total de cada item em
conformidade com os valores disponíveis no Anexo I-A.

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

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

 

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

 

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

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

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

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

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

 

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.            A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

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

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

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

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

9. .            Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
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9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

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

9.6.            Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

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;
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
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9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações
contábeis do último exercício.

 

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

 

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

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

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

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

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

Edital 32 (0723599)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 242



10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

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

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada 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 de cada  item que compõe o lote único;
d. conter o preço unitário e  total de cada item que compõe o lote único;
e. conter o valor global do lote único;

 

10.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

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

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

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

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

 

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

 

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

11 - DOS RECURSOS.

 

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

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

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4.          Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

13.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

 

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

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

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

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

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

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

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

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.              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.

 

Edital 32 (0723599)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 245



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. – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

16.1.              O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:

 

a) No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais,
verificando sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal,
fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e, se
for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidadesobservadas;

16.2.                   No recebimento, será analisado se os objetos:

 

a. foram confeccionadas nos parâmetros exigidos no Termo de Referência;
b. apresentam boa qualidade; e
c. estão em perfeitas condições de apresentação e uso.
p.                    Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições,

falhas ou irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado
da notificação formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.

 

16.4.                   O prazo para que a unidade competente proceda às verificações,
após o recebimento provisório, será de 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

16.5.                   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

16.6.                   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.

 

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

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o atualizado do material;

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em
razão de inexecução total ou parcial das obrigaçõesassumidas.

 

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

 

17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

 

17.6.         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;

 

17.7.       Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.
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17.8.           O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

17.9.            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.

 

17.10.       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.

 

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

 

17.12.       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.

 

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

 

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

 

17.14.         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.

 

17.14.1. 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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17.15.                 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.

 

17.16.                 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 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento definitivo da nota
fiscal, devidamente atestada.

 

18.2.           Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

 

18.3.           Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.4.              O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária
vigente.

 

18.5.              Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:
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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%

 

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°
167674, Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo).

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1.              São obrigações do Contratante:

 

a) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo
no todo ou em parte se houverirregularidades;

 

b) Comunicar à por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s), reparado(s) ou
corrigido(s) em até 10 (dez)dias;

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, em conformidade com o previsto neste edital.
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22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1.                   São obrigações da contratada:

 

a) Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e
especificações constantes no deReferência;

 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de1990);

 

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
nacontratação;

 

d) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos
materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, transporte,
descarga e demaisencargos;

e) Entregar os materiais no local indicado no item 2 deste Edital, sem que isso implique
acréscimo no preço constante daproposta;

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

 

g) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

23- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

23.2.         Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.         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
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todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.5.         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.

23.6.         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.

23.7.         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.

23.8.         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.

23.9.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

23.10.      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.

 

23.11.      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.

 

23.12.      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.

 

23.13.      O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.      Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO I- A- Modelos dos itens;

ANEXO I- B- Tabela com Valores Máximos;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

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

 

Maceió/AL, 23 de junho de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

 

Aquisição de Kits para execução do Jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete
divertido), para serem utilizados nas escolas da rede pública do estado de Alagoas,
conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.

 

2.FUNDAMENTAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO
 

2. JUSTIFICATIVA

 

1. Considerando que conscientizar, capacitar, mobilizar e incluir social e politicamente
os jovens matriculados no ensino fundamental da rede pública de ensino do
Estado de Alagoas, bem como despertar a consciência cívica, preparando aqueles
que irão participar das decisões políticas fundamentais do país, num futuro
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próximo, formando cidadãos mais conscientes de seu papel na construção de
uma sociedade mais livre e democrática, faz-se necessário a aquisição de
materiais lúdicos e pedagógicos para fixar os conteúdos de cidadania política. Tais
materiais servirão para auxiliar no processo de tornar a experiência dos alunos
algo que seja fixado brincando, de forma que seja possível produzir resultados
efetivos na educação de cidadãos mais conscientes dos seus direitos e deveres
na sociedade.

2. Justifico, ainda, que necessitamos adquirir o Kit completo e não apenas os itens
isolados, razão pela qual o agrupamento dos objetos.

 

2.2.ALINHAMENTO ENTRE A
CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
 

Perspectiva: SOCIEDADE – Fomentar a aproximação da Justiça Eleitoral com a
Sociedade.

3.DESCRIÇÃO DO OBJETO
 

3.1 Contratar serviços, incluindo o material necessário, para aquisição de 10 (dez) Kits
para a execução do jogo do Eleitor (jogo de tabuleiro – tapete divertido).

 

3.2 Cada kit vem acompanhado dos seguintes itens: Tabuleiro (1 unidade), Dado (1
unidade), Pinos (4 unidades) e Cartas (210 unidades) frente/verso.

3.3 Deverá ser observado, no que couber, que se utilize material reciclado para a
confecção dos objetos constantes no Item 3.2. deste TR.

3.4 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 

 

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

  

 

. Tabuleiro – Impressão em lona 440 gramas
(oriunda de material reciclado), impressão a base
de solvente com alta resolução 2880 DPI INT /
1440 DPI real com acabamento em ilhós ou
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1

 

 

Tabuleiro
UN

1440 DPI real com acabamento em ilhós ou
madeira.

. Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x
3,0 m.

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária,
conforme a Figura 1 do Anexo I.

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

Dado UN

. Dado – Dado de Pelúcia Grande, confeccionado
em pelúcia macia.

. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x
30 cm (profundidade).

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária,
conforme a Figura 2 do Anexo I.

 

 

 

10

 

 

 

 

3

 

 

 

Pinos UN

. Pinos Boliche – kit com 4(quatro) pinos
coloridos em diversas cores e não idênticos
entre si, contento marcação do seu respectivo
número.

. Tamanho aproximado de 30 cm e composição
em Plástico pesado.

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária,
conforme a Figura 3 do Anexo I.

 

 

 

 

40

 

 

4

 

 

Cartas

 

 

 

 

 

UN

. Cartas em papel reciclado tipo Couchê, de
gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor.

. Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e
verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x
13,75 cm (altura).

. Todas as Cartas deverão ser de igual tamanho
e material, contudo, separadas em grupos de 3
cores (amarelo, verde e vermelho) na frente e
verso preenchido de acordo com os modelos
apresentados.

. A arte será fornecida pela Escola Judiciária,
conforme a Figura 4 do Anexo I.

2.100

Sendo 700 de

 

 

 

cada cor (525
folhas em papel
A4)

 

3. GARANTIA

 

1. O material adquirido deverá ter garantia contra defeitos de fabricação, ficando sob
Edital 32 (0723599)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 255



responsabilidade do fornecedor a substituição do avariado, por outro de igual
especificação;

 

1. O fornecedor poderá optar pela troca definitiva do material defeituoso, por um
modelo igual ou superior, sem ônus para o TRE/AL;

 

1. O material que apresentar qualquer defeito ou imperfeição deverá ser substituído
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação efetivada
pelo setor competente do TRE. Esta comunicação deverá ser feita através de um
meio disponibilizado pelo fornecedor, de acordo com as condições de entrega do
produto;

 

1. Em caso de substituição de produto, conforme previsto no item 3.2.3, correrão
por conta da contratada as despesas decorrentes da devolução e nova entrega
do produto;

 

1. A prestação da garantia se dará sem qualquer ônus ao TRE-AL, inclusive no que
se refere aos custos de remessa, transporte e retirada do material.

 

3.2.SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA
 

3.3.1 O TRE-AL solicitará da empresa vencedora, a apresentação de amostra dos
produtos, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do envio das artes;

 

1. As amostras consistirão em uma unidade de cada item do Kit, podendo ser
miniaturas, demonstrando a qualidade e a impressão que serão confeccionados;

 

1. As amostras deverão ser encaminhadas à Escola Judiciária Eleitoral, localizada na
Avenida  Aristeu  de  Andrade  nº  377,   Farol,   Maceió/AL,   CEP   57051-090,  
Telefone: (82) 2122-7760, nos horários de funcionamento (TRE-AL): 13 h às 19 h
(seg. à qui.) / 7h30 às 13h30 (sex.);

 

1. No teste de aceitabilidade será analisado se as amostras apresentam os
parâmetros de qualidade exigidos neste Termo;
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1. O TRE-AL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento das
amostras, para analisar a conformidade dos produtos com as especificações e, se
for o caso, emitir recusa devidamente fundamentada;

 

1. O CONTRATANTE poderá fotografar as amostras para eventuais comparativos
com as entregas futuras.

 

4.PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
 

4. Todos os materiais deverão ser entregues até 20 (vinte) dias úteis, a contar do
recebimento do atesto de conformidade do pedido;

 

4. Todos os itens deverão ser entregues, em perfeitas condições de uso, na Seção
de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113,
bairro Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL;

4. A entrega deverá ser agendada junto à Seção de Almoxarifado, com, pelo menos,
um dia de antecedência;

 

4. A CONTRATADA deverá emitir, obrigatoriamente, Nota Fiscal Eletrônica ou Cupom
Fiscal Eletrônico para os materiais fornecidos;

 

4. Verificada a entrega de materiais em atraso, será solicitado à CONTRATADA a
apresentação de justificativa, a ser submetida à Administração.

 

5.RECEBIMENTO DO OBJETO
 

5. O recebimento dos materiais será feito, conforme abaixo:

 

1. No local de entrega, o servidor designado fará o recebimento dos materiais,
verificando sua conformidade com o discriminado nas Notas de Empenho e Fiscal,
fazendo constar no canhoto e no verso desta última, a data da entrega do bem e,
se for o caso, as imperfeições, falhas ou irregularidades observadas;

 

5. No recebimento, será analisado se os objetos:
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d. foram confeccionadas nos parâmetros exigidos neste Termo de Referência;
e. apresentam boa qualidade; e
f. estão em perfeitas condições de apresentação e uso.

 

5. Os materiais que forem recusados no recebimento, por imperfeições, falhas ou
irregularidades deverão ser substituídos no prazo estipulado, contado da
notificação formal, sem qualquer ônus para o TRE-AL.

 

6.OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 

6. Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas,
devolvendo no todo ou em parte se houver irregularidades;

 

6. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m)
substituído(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;

 

6. Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente atestada por servidor da Seção de
Almoxarifado e da Escola Judiciária Eleitoral (EJE).

 

7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 

7. Proceder a entrega dos materiais, em conformidade com o quantitativo e
especificações constantes neste Termo de Referência;

 

7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos objetos, de acordo com
o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990);

 

7. A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação;
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7. Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento dos
materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes,
transporte, descarga e demais encargos;

 

7. Entregar os materiais no local indicado no item 4.2 deste termo, sem que isso
implique acréscimo no preço constante da proposta.

 

8.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

8. Se a empresa contratada descumprir as condições avençadas ficará sujeito às
penalidades estabelecidas nas Leis n. 10.520/2002, 8.666/1993 e nas estipuladas
pelo Edital.

 

9.DISPOSIÇÕES GERAIS
 

9. A Contratada responsabilizar-se-á pela entrega dos materiais conforme
especificado em cada item, nos termos da legislação em vigor;

 

9. Todas as despesas com impostos, taxas e demais tributos e contribuições
incidentes sobre o objeto da contratação correrão a expensas da Contratada;

 

9. Para todos os efeitos prevalecerão as especificações constantes neste Termo.

 

 

Maceió, 23 de janeiro de 2020.

 

Mônica Maciel Braga de Souza,
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas

 
Edital 32 (0723599)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 259



 
  

 
  

 
  

 

ANEXO I-A Modelos dos Itens

 

TABULEIRO

Figura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS

Figura 2

 

 

 

 

 

 

 

PINOS

Figura 3

 

 

 

 

CARTAS

Edital 32 (0723599)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 260



 
  

Figura 4

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-B

VALORES MÁXIMOS

 

ITEM UNIDADE ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE
VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

 

 

 

1

 

 

 

Tabuleiro
UN

. Tabuleiro – Impressão
em lona 440 gramas,
impressão a base de
solvente com alta
resolução 2880 DPI INT
/ 1440 DPI real com
acabamento em ilhós
ou madeira.

. Dimensão: Medindo
aproximadamente 4,0
m x 3,0 m.

. A arte será fornecida
pela Escola Judiciária,
conforme a Figura 1 do
Anexo I.

 

 

 

10

R$
1.305,17

R$
13.051,70

 

 

 

2

 

 

 

Dado UN

. Dado – Dado de
Pelúcia Grande,
confeccionado em
pelúcia macia.

. Dimensão: 30 cm
(altura) x 30 cm
(largura) x 30 cm
(profundidade).

. A arte será fornecida

 

 

 

10

R$ 139,56 R$ 1.395,60
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pela Escola Judiciária,
conforme a Figura 2 do
Anexo I.

 

 

 

 

3

 

 

 

Pinos UN

. Pinos Boliche – kit com
4(quatro) pinos
coloridos em diversas
cores e não idênticos
entre si, contento
marcação do seu
respectivo número.

. Tamanho aproximado
de 30 cm e composição
em Plástico pesado.

. A arte será fornecida
pela Escola Judiciária,
conforme a Figura 3 do
Anexo I.

 

 

 

 

40

R$ 22,16 R$ 886,40

 

 

4

 

 

Cartas

 

 

 

 

 

UN

. Cartas em papel
Couchê, de gramatura
180gr, com plástico
adesivo protetor.

. Dimensão: 4 cartas
numa folha A4, frente e
verso, cada carta
medindo: 10,15 cm
(largura) x 13,75 cm
(altura).

. Todas as Cartas
deverão ser de igual
tamanho e material,
contudo, separadas em
grupos de 3 cores
(amarelo, verde e
vermelho) na frente e
verso preenchido de
acordo com os
modelos apresentados.

. A arte será fornecida
pela Escola Judiciária,
conforme a Figura 4 do
Anexo I.

2.100

Sendo 700 de

 

 

 

cada cor (525
folhas em
papel A4)

R$ 2,53 R$ 5.313,00
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ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  
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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  
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E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                 (   ) Sim                      (   ) Não

 

Em 23 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/06/2020, às 19:43, 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
0723599 e o código CRC 65427076.

0000575-52.2020.6.02.8502 0723599v2
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23/06/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 23/06/2020 19:42:00 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00043/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0000575-52.2020 Menor Preço   

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 4 4 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
25/06/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 25/06/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764

Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e 
seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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23/06/2020 SIASGnet-DC - Itens da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 23/06/2020 19:42:38 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00043/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados
4 4 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação do

Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 M 70491 - Jogo - 10 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

G1 Sim Visualizar

2 M
70491 - Jogo ,
brinquedo
pedagógico

- 10 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

G1 Sim Visualizar

3 M
70491 - Jogo ,
brinquedo
pedagógico

- 40 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

G1 Sim Visualizar

4 M
70491 - Jogo ,
brinquedo
pedagógico

- 2.100 Unidade Menor Preço Tipo I Não
Valor

Máximo
Aceitável

G1 Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

4 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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23/06/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28665649&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/06/2020 19:44:18 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00043/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
4 Material 70491 - Jogo , brinquedo pedagógico
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
2100 Bens Comuns Menor Preço 5.313,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 2100

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

06/05/2020 8.400,00 18.450.753/0001-64 LEONARDO L DE CARVALHO

Item Anterior Ir para o Item: 4  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Cartas em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. 
. Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura). 
. Todas as Cartas deverão ser de igual tamanho e material, contudo, separadas em grupos de 3 cores (amarelo, verde 
e vermelho) na frente e verso preenchido de acordo com os modelos apresentados. 

Valor Máximo Aceitá
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23/06/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28665648&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/06/2020 19:44:04 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00043/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 70491 - Jogo , brinquedo pedagógico
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
40 Bens Comuns Menor Preço 886,40

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 40

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

06/05/2020 1.400,00 18.450.753/0001-64 LEONARDO L DE CARVALHO

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Pinos Boliche – kit com 4(quatro) pinos coloridos em diversas cores e não idênticos entre si, contento marcação do seu 
respectivo número. 
. Tamanho aproximado de 30 cm e composição em Plástico pesado. 
. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 3 do Anexo I.

Valor Máximo Aceitá
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23/06/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28665645&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/06/2020 19:43:48 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00043/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 70491 - Jogo , brinquedo pedagógico
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
10 Bens Comuns Menor Preço 1.395,60

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 10

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

05/05/2020 2.000,00 18.450.753/0001-64 LEONARDO L DE CARVALHO

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Dado – Dado de Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. 
. Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30 cm (profundidade). 
. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 2 do Anexo I.

Valor Máximo Aceitá
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23/06/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28665643&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/06/2020 19:43:28 

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

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00043/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 70491 - Jogo
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
10 Bens Comuns Menor Preço 13.051,70

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  G1 - Tipo I

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 10

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

29/04/2020 11.760,00 14.513.199/0001-66 MARINEIDE BARBOSA FERREIRA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Tabuleiro – Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução 2880 DPI INT / 1440 DPI real 
com acabamento em ilhós ou madeira. . Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m. . A arte será fornecida pela 
Escola Judiciária, conforme a Figura 1 do Anexo I.

Valor Máximo Aceitá
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Nº 120, quinta-feira, 25 de junho de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2020

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em Despacho de 19/06/2020,
homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de agendas,
adjudicando o objeto à SEIKE & MONTEIRO LTDA.

LUCIANNE RODRIGUES DO AMARAL
Pregoeira

(SIDEC - 24/06/2020) 060001-00001-2020NE000109

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2020

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em Despacho de 22/6/2020,
homologou o resultado do pregão em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de impressoras
multifuncionais à jato de tinta, pelo Sistema de Registro dePreços (SRP), adjudicando o
objeto à ARSIT TECNOLOGIA E TELECOM LTDA.

DAVID GONÇALVES OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 24/06/2020) 060001-00001-2020NE000109
AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020 - UASG 60030

Nº Processo: 007608/20-00.01. Objeto: Aquisição de medalhão com estojo para as
Cerimônias Comemorativas do 1º Centenário de criação das Circunscrições Judiciárias
Militares.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2020 das 12h30 às 17h59. Endereço:
Saus, Qd 3 - Lote 3a, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60030-5-00005-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 25/06/2020 às 12h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
07/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Cópia do Edital
disponível no endereço: SAS Qd 3 LT - 3A, Asa sul ou site www.comprasnet.com.br..

CONCEICAO DE MARIA SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 23/06/2020) 60001-00001-2020NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica n. 0001/2019, celebrado
entre o Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF 1ª Região, CNPJ 03.658.507/0001-25
e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, CNPJ 00.368.019/0001-95.
Objeto: Prorrogar o acordo por 06 (seis) meses. Fundamento Legal: Processo
Administrativo Eletrônico n. 0016811-62.2019.4.01.8000 - TRF e na Lei n. 8.666/1993.
Vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência até 26/12/2020. Data de Assinatura:
23/06/2020. Assinam: Pelo TRF 1ª Região, o Desembargador I´Talo Mendes, Presidente e
pela OAB, o Dr. Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, Presidente.

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato de termo Aditivo - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput;
Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.
Processo Administrativo PAe 0018331-57.2019.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Primeiro Termo Aditivo ao
Credenciamento 9619770. Credenciado: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio
Libanês- (Unidade Brasília IV) Objeto: a extensão dos serviços de urgência/emergência ao
Termo de Credenciamento 9619770. Data da Assinatura 24/06/2020. Assina pelo TRF 1ª
Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Edi Carlos Reis de
Souza, Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 66/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0039. Objeto: Contratação de empresa(s) para a prestação de
serviço de vacinação contra a gripe de Vírus Influenza H1N1 e Sazonal conforme Resolução
- RE Nº 3.076, de 31 de outubro de 2019 da ANVISA. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa IMUNIZAR CLÍNICA DE VACINAS
LTDA., lotes 1 e 2.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 24/06/2020)
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.;
Objeto do 2º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais
12 (doze) meses; de alterar, com exclusão, o item 1.1 do objeto do Contrato, adequando
proporcionalmente o subitem 6.1.1 da Cláusula Sexta, concernente ao "Preço"; e de alterar
a data base do reajuste, prevista no subitem 6.3.3; Fundamento Legal: Artigo 57, II, c/c 65,
§ 1º, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02.061.0033.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.40.12; Data da assinatura:
18/06/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2016/00319; Contrato n.º 051/2018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000483, emitida em 15/06/2020. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: POTENCIAL EMBALAGENS PROMOCIONAIS LTDA. Objeto:

Aquisição de material de consumo para acondicionamento e embalagem (Ata
n.º 19/2020). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05
e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 258,00 (duzentos e
cinquenta e oito reais). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00031.02.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE00484, emitida em 15/06/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisição de material de consumo
acondicionamento e embalagem (Ata 18/2020). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02
c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061003342576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 100,00
(cem reais). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00031.01.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0003574-40.2020. Objeto: Registro de Preços de Material de Higiene. Total de
Itens Licitados: 4. Edital: 25/06/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco
Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00022-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 25/06/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 23/06/2020) 90030-00001-2020NE500106
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2020

CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA
MÉDICA LTDA. OBJETO: Serviços de remoção especializada para ambiente hospitalar, em
ambulância devidamente equipada, e cobertura de assistência adicional envolvendo pronto
atendimento 24 horas, assim entendido o atendimento médico a toda e qualquer pessoa
que se encontre nas dependências físicas dos prédios utilizados pelo CONTRATANTE, na
cidade de Porto Alegre/RS. ORIGEM: Dispensa de Licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-
107760, ND - 3390.39 e 2020NE520198, datada de 27/05/2020. PREÇO UNITÁRIO: R$
852,00. VIGÊNCIA: 01.08.2020 a 01.08.2021. PA: 0005888-90.2019.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 1/2020

CONVENENTES: TRF da 4ª Região e Caixa Econômica Federal. OBJETO: Concessão de
empréstimo, com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento, aos
magistrados e servidores do TRIBUNAL. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei nº
8.666/93. VIGÊNCIA: 19/06/2025. P.A. 10.1.000053220-0. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho,
Diretor-Geral, em 19/06/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 44/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: ZEITTEC SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA. OBJETO: Prorrogação de
vigência do Contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças, para o ambiente de processamento central (Data
Center), até 30/06/2022, conforme previsto em sua Cláusula IV e prorrogação da prestação
dos serviços de garantia dos equipamentos prevista na Cláusula V por 24 (vinte e quatro)
meses a contar de 30/06/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 168400; ND 3390-40 e NE
2020NE510564, datada de 22/06/2020. VALOR TOTAL: R$ 358.800,00. PA: 0008123-
98.2017. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor-Geral, em 23.06.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0010884-23.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou
com filial no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de combustíveis, gasolina
comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de
2020, com destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de
cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de
Itens Licitados: 2. Edital: 25/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-
00041-2020. Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/07/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 23/06/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0004560-80.2020. Objeto: Aquisição de material permanente - balança de
bancada mecânica, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-
00042-2020. Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/07/2020 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 23/06/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0000575-52.2020. Objeto: Aquisição de material de consumo - kit para execução
do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 25/06/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade,
377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00043-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 13/07/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 23/06/2020) 70011-00001-2019NE000032
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 17/2020
SEI 0008977-13.2019.6.02.8000

Data: 30/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado item 1 :  R$ 6,92
Valor Unitário  Estimado item 2 :  R$ 32,17
Valor Unitário  Estimado item 3 :  R$ 12,41
Valor Unitário  Estimado item 4 :  R$ 8,49
Valor Unitário  Estimado item 5 :  R$ 33,44
Valor Unitário  Estimado item 6 :  R$ 6,28
Valor Unitário  Estimado item 7 :  R$ 5,49

Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2020
SEI 0009196-26.2019.6.02.8000

Data: 04/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme o edital e seus anexos

Valor Unitário  Estimado :  R$ 127,30

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento

Resposta ao Pedido de Esclarecimento

Número 19/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 21/2020
SEI 0010891-15.2019.6.02.8000

Data: 12/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo - elétrico, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor estimado :  R$ 88.976,10

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 23/2020
SEI 0003931-09.2020.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel e luvas, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado  item 1 :  R$ 10,96
Valor unitário  estimado item 2 :  R$ 19,41
Documentos:
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Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 26/2020
SEI 0008795-27.2019.6.02.8000

Data: 28/05/2020 às 14:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo- expediente para as eleições de 2020, conforme o edital e seus anexos.

Valor global estimado :  R$  138.110,68
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 32/2020
SEI 0000233-92.2020.6.02.8000

Data: 15/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos, nas condições e especificações descritas
no edital e seus anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 1.379,49
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 563,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 34/2020
SEI 0001742-58.2020.6.02.8000

Data: 17/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e instalação de toldo para a fachada principal da
unidade da Biblioteca e Arquivo, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 2.099,20
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 35/2020
SEI 0008809-11.2019.6.02.8000

Data: 18/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - água para mesários, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos.

Valor total estimado:  R$ 83.921,94
Documentos:

Edital 
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 36/2020
SEI 0009836-29.2019.6.02.8000

Data: 19/06/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo –  material de copeiragem, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.

Valor total estimado  lote 1:  R$ 4.381,81
Valor total estimado  lote 2:  R$ 4.471,26
Valor total estimado  lote 3:  R$ 4.446,71
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 37/2020
SEI 0000696-34.2020.6.02.8000

Data: 22/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente – andaimes e acessórios para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 8.011,96
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 38/2020
SEI 0009613-76.2019.6.02.8000

Data: 26/06/2020 às 09:00:00

Objeto: Registro de Preços de certificados digitais, validação e emissão de certificados  e mídias criptográficas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 31.079,66
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Pedido de Esclarecimento 1

Resposta para o Pedido de Esclarecimento 1

Pedido de Esclarecimento 2 

Resposta para o Pedido de Esclarecimento 2

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.
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Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 40/2020
SEI 0002742-93.2020.6.02.8000

Data: 03/07/2020 às 09:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo –  elétrico para atender às demandas ordinárias das Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do
edital. 

Valor global  estimado:  R$ 24.234,75
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 41/2020
SEI 0010884-23.2019.6.02.8000

Data: 09/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município de Maceió/AL,  para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2020, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente
cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital e seus anexos. 

Percentual mínimo de desconto para os dois itens:  0%
Valor estimado para item 1: R$ 21.582,00
Valor estimado para item 2: R$ 3.247,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 42/2020
SEI 0004560-80.2020.6.02.8000

Data: 10/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente  – balança de bancada mecânica, conforme especificações descritas no edital e seus 
 anexos. 

Valor estimado: R$ 912,21
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Data: 13/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 Mapa do site
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 25/06/2020, às 12:44, 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
0723900 e o código CRC BB84FD59.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, 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 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3
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Pregão Eletrônico

70011 .432020 .7324 .4273 .207240000

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00043/2020

Às 14:00 horas do dia 13 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 0000575-52.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00043/2020. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo kit para execução do jogo do
eleitor, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Tabuleiro Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta
resolução 2880 DPI INT / 1440 DPI real com acabamento em ilhós ou madeira. . Dimensão: Medindo
aproximadamente 4,0 m x 3,0 m. . A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 1 do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.051,7000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Dado Dado de Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. . Dimensão: 30 cm
(altura) x 30 cm (largura) x 30 cm (profundidade). . A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 2
do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.395,6000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Pinos Boliche kit com 4(quatro) pinos coloridos em diversas cores e não idênticos entre
si, contento marcação do seu respectivo número. . Tamanho aproximado de 30 cm e composição em Plástico pesado.
. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 3 do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 886,4000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Cartas em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. .
Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura). .
Todas as Cartas deverão ser de igual tamanho e material, contudo, separadas em grupos de 3 cores (amarelo, verde
e vermelho) na frente e verso preenchido de acordo com os modelos apresentados. . A arte será fornecida pela Escola
Judiciária, conforme a Figura 4 do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 2.100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.313,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 20.646,7000 Situação: Cancelado no julgamento
Itens do grupo:

 1 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

 2 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

 3 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

 4 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.400.081/0001-05 ASKIDUBIWAY

SERVICOS E
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMATICA
EIRE

Sim Sim 10 R$ 2.000,0000 R$ 20.000,0000 13/07/2020
13:46:07

Marca: GHR 
Fabricante: GHR 
Modelo / Versão: GHR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tabuleiro Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de
solvente com alta resolução 2880 DPI INT / 1440 DPI real com acabamento em ilhós ou madeira. . Dimensão:
Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0 m. . A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 1 do
Anexo I.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000 03.400.081/0001-05 13/07/2020 14:00:23:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 13/07/2020
16:18:15

Recusa da proposta. Fornecedor: ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EIRE, CNPJ/CPF: 03.400.081/0001-05, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Deixou de
responder aos questionamentos aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Item
cancelado
no
julgamento

13/07/2020
16:18:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos questionamentos aos
questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.400.081/0001-05 ASKIDUBIWAY

SERVICOS E
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMATICA
EIRE

Sim Sim 10 R$ 2.000,0000 R$ 20.000,0000 13/07/2020
13:46:07

Marca: GHR 
Fabricante: GHR 
Modelo / Versão: GHR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dado Dado de Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. .
Dimensão: 30 cm (altura) x 30 cm (largura) x 30 cm (profundidade). . A arte será fornecida pela Escola
Judiciária, conforme a Figura 2 do Anexo I.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000 03.400.081/0001-05 13/07/2020 14:00:23:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Recusa 13/07/2020
16:18:15

Recusa da proposta. Fornecedor: ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EIRE, CNPJ/CPF: 03.400.081/0001-05, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Deixou de
responder aos questionamentos aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Item
cancelado
no
julgamento

13/07/2020
16:18:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos questionamentos aos
questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.400.081/0001-05 ASKIDUBIWAY

SERVICOS E
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMATICA
EIRE

Sim Sim 40 R$ 2.000,0000 R$ 80.000,0000 13/07/2020
13:46:07

Marca: GHR 
Fabricante: GHR 
Modelo / Versão: GHR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pinos Boliche kit com 4(quatro) pinos coloridos em diversas cores e
não idênticos entre si, contento marcação do seu respectivo número. . Tamanho aproximado de 30 cm e
composição em Plástico pesado. . A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 3 do Anexo I.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 80.000,0000 03.400.081/0001-05 13/07/2020 14:00:23:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa 13/07/2020
16:18:15

Recusa da proposta. Fornecedor: ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EIRE, CNPJ/CPF: 03.400.081/0001-05, pelo melhor lance de R$ 80.000,0000. Motivo: Deixou de
responder aos questionamentos aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Item
cancelado
no
julgamento

13/07/2020
16:18:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos questionamentos aos
questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 4 - GRUPO 1 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
03.400.081/0001-05 ASKIDUBIWAY

SERVICOS E
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMATICA
EIRE

Sim Sim 2.100 R$ 100,0000 R$ 210.000,0000 13/07/2020
13:46:07

Marca: GHR 
Fabricante: GHR 
Modelo / Versão: GHR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Cartas em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico
adesivo protetor. . Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x
13,75 cm (altura). . Todas as Cartas deverão ser de igual tamanho e material, contudo, separadas em grupos de
3 cores (amarelo, verde e vermelho) na frente e verso preenchido de acordo com os modelos apresentados. . A
arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 4 do Anexo I.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 210.000,0000 03.400.081/0001-05 13/07/2020 14:00:23:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Recusa 13/07/2020
16:18:15

Recusa da proposta. Fornecedor: ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
EIRE, CNPJ/CPF: 03.400.081/0001-05, pelo melhor lance de R$ 210.000,0000. Motivo: Deixou de
responder aos questionamentos aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Item
cancelado
no
julgamento

13/07/2020
16:18:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos questionamentos aos
questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
03.400.081/0001-05 ASKIDUBIWAY SERVICOS E

EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA EIRE

Sim Sim - R$ 330.000,0000 13/07/2020
13:46:07

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Aberto 13/07/2020
14:06:32 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

13/07/2020
14:28:45

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 330.000,0000 e R$ 330.000,0000.

Encerrada Disputa
Fechada

13/07/2020
14:33:45 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 13/07/2020
14:33:45 Item encerrado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 13/07/2020
14:00:45

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Inicialmente verificaremos a conformidade das propostas
apresentadas, em seguida, será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 13/07/2020
14:06:33

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 13/07/2020
14:28:45

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
330.000,0000 e R$ 330.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:33:45 do dia 13/07/2020.
Sistema 13/07/2020

14:33:45
O fornecedor da proposta no valor de R$ 330.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item G1.
Sistema 13/07/2020

14:33:45
A etapa fechada do item G1 foi encerrada.

Sistema 13/07/2020
14:33:45

O item G1 está encerrado.

Sistema 13/07/2020
14:33:45

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 13/07/2020

14:49:23
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - Sr(a)

Licitante, boa tarde.
Pregoeiro 13/07/2020

14:50:40
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - O lance
ofertado por V.Sª encontra-se acima do valor estimado pela Administração. É a sua

melhor proposta?
Pregoeiro 13/07/2020

15:10:24
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - O lance
ofertado por V.Sª encontra-se acima do valor estimado pela Administração. É a sua

melhor proposta?
Pregoeiro 13/07/2020

15:12:30
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - ATENÇÃO:

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.
Pregoeiro 13/07/2020

15:12:47
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 13/07/2020

15:16:26
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - ATENÇÃO:

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
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processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.
Pregoeiro 13/07/2020

15:18:21
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª.
Pregoeiro 13/07/2020

15:18:33
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - O lance
ofertado por V.Sª encontra-se acima do valor estimado pela Administração. É a sua

melhor proposta?
Pregoeiro 13/07/2020

15:20:12
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - ATENÇÃO:

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.
Pregoeiro 13/07/2020

15:25:35
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - O lance
ofertado por V.Sª encontra-se acima do valor estimado pela Administração. É a sua

melhor proposta?
Pregoeiro 13/07/2020

15:25:42
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª.
Pregoeiro 13/07/2020

15:28:40
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - ATENÇÃO:

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.
Pregoeiro 13/07/2020

15:29:53
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - O lance
ofertado por V.Sª encontra-se acima do valor estimado pela Administração. É a sua

melhor proposta?
Pregoeiro 13/07/2020

15:30:07
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª.
Pregoeiro 13/07/2020

15:31:34
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - ATENÇÃO:

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.
Pregoeiro 13/07/2020

15:33:57
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - O lance
ofertado por V.Sª encontra-se acima do valor estimado pela Administração. É a sua

melhor proposta?
Pregoeiro 13/07/2020

15:40:40
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª.
Pregoeiro 13/07/2020

15:45:20
Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - Sr.(ª)

Licitante, favor responder, observe as mensagens anteriores. V.Sª assume o ônus da
perda de negócio diante da inobservância de quaisquer mensagem. Pelo exposto,

determino o prazo de 10 minutos para resposta, ao término, deixando V.Sª de
responder, vamos entender como desinteresse e sua proposta será recusada.

Pregoeiro 13/07/2020
16:09:54

Para ASKIDUBIWAY SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE - Sr(a)
Licitante, iremos desclassificar a sua proposta, tendo em vista que não houve respostas

aos questionamos deste Pregoeiro quanto a negociação do lance ofertado por V.Sª
encontrar-se acima do valor estimado por este Tribunal (R$ 20.646,76).

Sistema 13/07/2020
16:18:37

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 13/07/2020
16:19:38

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/07/2020 às
16:50:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 13/07/2020
16:18:37 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

13/07/2020
16:19:38

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/07/2020 às
16:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:20 horas do dia 13 de julho
de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 43/2020 - "FRACASSO" (0730814)         SEI 0000575-52.2020.6.02.8502 / pg. 287



13/07/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 6/6

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00043/2020 

Às 17:20 horas do dia 13 de julho de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00043/2020, referente ao
Processo nº 0000575-52.2020, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 20.646,7000
Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

 1 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

 2 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

 3 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

 4 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Tabuleiro Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta
resolução 2880 DPI INT / 1440 DPI real com acabamento em ilhós ou madeira. . Dimensão: Medindo
aproximadamente 4,0 m x 3,0 m. . A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 1 do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.051,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item cancelado
no julgamento

13/07/2020
16:18:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos questionamentos
aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Dado Dado de Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. . Dimensão: 30 cm
(altura) x 30 cm (largura) x 30 cm (profundidade). . A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 2
do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.395,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Item cancelado
no julgamento

13/07/2020
16:18:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos questionamentos
aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Pinos Boliche kit com 4(quatro) pinos coloridos em diversas cores e não idênticos entre
si, contento marcação do seu respectivo número. . Tamanho aproximado de 30 cm e composição em Plástico pesado.
. A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 3 do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 886,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item cancelado
no julgamento

13/07/2020
16:18:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos questionamentos
aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Cartas em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. .
Dimensão: 4 cartas numa folha A4, frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura). .
Todas as Cartas deverão ser de igual tamanho e material, contudo, separadas em grupos de 3 cores (amarelo, verde
e vermelho) na frente e verso preenchido de acordo com os modelos apresentados. . A arte será fornecida pela
Escola Judiciária, conforme a Figura 4 do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.313,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item cancelado
no julgamento

13/07/2020
16:18:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos questionamentos
aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação de valores.

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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2020.
Senhor Secretário,
 
Conclusos os atos do Pregoeiro, sessão eletrônica do

Pregão n.º 43/2020, informo o fracasso do mesmo, tendo em vista
que a única empresa participante ofertou um lance acima do valor
estimado por este Tribunal, permanecendo em silêncio durante as
negociações deste subscritor, conforme Ata, evento 0730814.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/07/2020, às 17:31, 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
0730817 e o código CRC 182109A4.

0000575-52.2020.6.02.8502 0730817v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos a essa Diretoria-Geral,

pedindo vênia para sugerir que seja o feito submetido à
superior apreciação da Presidência, no sentido de homologar
os atos do Sr. Pregoeiro, que declarou fracassado o certame,
conforme Despacho PREG 0730817.

Solicito ainda que seja autorizada a repetição do
certame , com a providência cautelar de revisão da estimativa
de preços, a cargo da SEIC/COMAP.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/07/2020, às 21:19, 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
0730958 e o código CRC 442C7DA0.

0000575-52.2020.6.02.8502 0730958v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de julho de 2020.
Senhor Presidente,
Considerando a informação contida no Despacho

GSAD 0730958, relatando o fracasso do Pregão Eletrônico n.º
43/2020, que tinha por objeto a aquisição de material de
consumo – kit para execução do jogo do eleitor, submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa
Excelência sugerindo, salvo melhor juízo, a homologação dos
atos do pregoeiro e, ainda nos termos do sugerido pelo Sr.
Secretário de Administração, que seja autorizada a repetição
do certame, com a providência cautelar de revisão da
estimativa de preços, a cargo da SEIC/COMAP.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/07/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731681 e o código CRC CB44DB9B.

0000575-52.2020.6.02.8502 0731681v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000575-52.2020.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Homologação. Atos do pregoeiro. Autorização. Repetição. Certame Licitatório. 

 

Decisão nº 1879 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral no evento SEI 0731681, com fulcro nas informações da
Secretaria de Administração (0730958) e Despacho PREG
SEI 0730817, noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico n° 43/2020,
que tinha por objeto a aquisição de material de consumo – kit para
execução do "jogo do eleitor", HOMOLOGO os atos praticados pelo
Pregoeiro, nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000,
ao tempo em que AUTORIZO a realização de novo certame, com a
providência cautelar de revisão da estimativa de preços, a cargo da
SEIC/COMAP.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências administrativas
que se revelem necessárias ou recomendáveis à consecução do feito. 

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da
Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 16/07/2020, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732188 e o código CRC A622A64C.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00043/2020

Às 20:38 horas do dia 17 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000575-
52.2020, Pregão nº 00043/2020. 

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 20.646,7000
Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

 1 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

 2 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

 3 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

 4 - JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Tabuleiro Impressão em lona 440 gramas, impressão a base de solvente com alta resolução
2880 DPI INT / 1440 DPI real com acabamento em ilhós ou madeira. . Dimensão: Medindo aproximadamente 4,0 m x 3,0
m. . A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 1 do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.051,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item
cancelado no
julgamento

13/07/2020
16:18:37 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos
questionamentos aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação

de valores.

Homologado 17/07/2020
20:38:46

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Dado Dado de Pelúcia Grande, confeccionado em pelúcia macia. . Dimensão: 30 cm (altura)
x 30 cm (largura) x 30 cm (profundidade). . A arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 2 do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.395,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações
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Item
cancelado no
julgamento

13/07/2020
16:18:37

- Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos
questionamentos aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação

de valores.

Homologado 17/07/2020
20:38:46

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Pinos Boliche kit com 4(quatro) pinos coloridos em diversas cores e não idênticos entre si,
contento marcação do seu respectivo número. . Tamanho aproximado de 30 cm e composição em Plástico pesado. . A
arte será fornecida pela Escola Judiciária, conforme a Figura 3 do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 886,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item
cancelado no
julgamento

13/07/2020
16:18:37 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos
questionamentos aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação

de valores.

Homologado 17/07/2020
20:38:46

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO
Descrição Complementar: Cartas em papel Couchê, de gramatura 180gr, com plástico adesivo protetor. . Dimensão: 4
cartas numa folha A4, frente e verso, cada carta medindo: 10,15 cm (largura) x 13,75 cm (altura). . Todas as Cartas
deverão ser de igual tamanho e material, contudo, separadas em grupos de 3 cores (amarelo, verde e vermelho) na
frente e verso preenchido de acordo com os modelos apresentados. . A arte será fornecida pela Escola Judiciária,
conforme a Figura 4 do Anexo I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.313,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Item
cancelado no
julgamento

13/07/2020
16:18:37 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: Deixou de responder aos
questionamentos aos questionamentos do Pregoeiro sobre a negociação

de valores.

Homologado 17/07/2020
20:38:46

ANDREA CRISTINA
DE LIMA

BELCHIOR

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2020.
 
 
À EJE, diante do fracasso do Pregão Eletrônico nº

43/2020, para revisão do respectivo Termo de Referência,
caso entenda necessário, com vistas a nova tentativa de
aquisição e repetição do certame, já autorizada na Decisão
1879, 0732188.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 19/07/2020, às 19:31, 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
0733151 e o código CRC 2A8146F7.
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