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

 

Memorando nº 195 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 11 de março de 2020.

 

 

 

Senhora Secretária de Administração em
Substituição,

 
Vimos através do presente expediente solicitar de

V. Sa. autorização para aquisição de pneus, a fim de atender a
demanda da frota deste Regional, conforme Termo de
Referência 

Outrossim, ressalto a importância de tal medida,
que tem caráter de urgência, tendo em vista que a condição
atual nos pneus dos veículos gera considerável risco para
seus usuários e população em geral.

Salientamos que a contratação de empresa
especializada em manutenção de veículos ainda encontra-se
em tramitação P.A 00010231-21.2019.6.02.8000.

 
Respeitosamente, 
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e

Veículos
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 13/03/2020, às 07:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666858 e o código CRC 8300561A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de pneus novos de uma única marca, sem instalação nos veículos ofícias,
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme quantidades e
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

2. JUSTIFICATIVA:

Proporcionar a preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar
segurança aos seus usuários e a população em geral.

3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:

As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.

4. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.

5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A cargo da COFIN.

6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av.
Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-
000, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e de 07h30 às
12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota
de Empenho ou ordem de fornecimento.

7. PAGAMENTO:

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários;

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento;

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

8. PRAZO DE GARANTIA:

12 (doze) meses, no mínimo.
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09. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

A gestão será realizada pela SAPEV (Seção de Administração de Prédios e Veículos) 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

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

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b. Multa de mora de 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;

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

e. 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;

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 
ANEXO ÚNICO

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES Unidade Quant.
estimada

1

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

UN 10

2

Pneus veículo automotivo construção radial,
certificado pelo INMETRO, produto novo, não
recondicionado e / ou remanafaturado dimessões
175/R70/14, tipo sem câmara, com padrão de
qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirrelli devendo possuir selo de aprovação do

UN 08
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INMETRO.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 12/03/2020, às 19:02, 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
0667128 e o código CRC 20638BB0.

0001854-27.2020.6.02.8000 0667128v15
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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 março de 2020.
À SEIC.
 
Senhor Chefe de Seção,
 
Considerando o Memorando (0666858) e o Termo

de Referência SAPEV (0667128), encaminho os presentes
autos para instrução preliminar.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 13/03/2020, às 15:46, 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
0667820 e o código CRC 43B493B2.

0001854-27.2020.6.02.8000 0667820v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Pneus 175/r70/14 R$ 311,05

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 390,20

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 
Tribunal de Justica do Estado do acre

Objeto: Aquisição de pneus e baterias destinados à atender a frota de veículos do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as especificações e os
quantitativos descritos no Termo de Referência..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneu 175/70 - R14 - 88 H.

Data: 19/02/2020 10:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:925509

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.474.182/0001-44 RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP R$ 220,00

Marca: GT RADIAL                                            
Fabricante:  GT RADIAL                                            
Modelo :  GT RADIAL 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco AV NACOES UNIDAS, 1579 (68) 3227-8580 rimautoacre@bol.com.br

05.391.917/0001-88
* VENCEDOR *

AUGE PNEUS TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA - EPP R$ 230,00

Relatór io gerado no dia 16/03/2020 14:56:41  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0001854-27.2020.6.02.8000 - Pneus

Pesquisa realizada entre 16/03/2020 14:20:10 e 16/03/2020 14:46:00

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

1) Pneus 175/r70/14 16 1 Unidade 311,05 R$ 311,05

2) Pneus 265/70R16 21 8 Unidades 841,76 R$ 6.734,08

Valor Global: R$ 7.045,13

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Pneus veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanafaturado 
dimessões 175/R70/14, tipo sem câmara, com padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirrelli deve
ndo possuir selo de aprovação do INMETRO.

1 / 9 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GT RADIAL                                            
Fabricante:  GT RADIAL                                            
Modelo :  GT RADIAL 
Descrição:  PNEU 175/70 ARO 14                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco AV GETULIO VARGAS, 2339 (68) 3223-2196 contamax.posthaus@hotmail.com

05.215.132/0025-21 PEMAZA S/A R$ 245,27

Marca: Goodyear                                            
Fabricante:  Goodyear                                            
Modelo :  Edge Touring 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88H Und: 12 Marca: Goodyear Modelo: Edge touring 1-) Prazo de entrega do Objeto: Será entregue em até 30 (trinta) dias. 2-) P
razo de validade da proposta: É de 60 (sessenta) dias corridos. 3-) Vigência da Ata: É de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 4-) Frete C
IF ( pago até o destino ) 5-) Já estão inclusos no preço todos os tributos, impostos e despesas devidas 6-) Condição de pagamento:O pagamento será efetuado 
no prazo de até 15 (Quinze) dias corridos, contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal. 7-) Os produtos atendem plenamente às normas técnicas naci
onais e internacionais de qualidade 8-) Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – 
Setor de Patrimônio, Rua Tribunal de Justiça, BR 364, KM 02, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco-Acre, CEP 69.914-220. 9-) Todos os produtos são novos, de fa
bricação nacional, sem uso, não reciclados e/ou remoldados 10-) Garantia: Pneus 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação contados da data da compra. 11-)
 Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse f
im o Sócio Administradorcomo responsável legal desta empresa. 12-) Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edit
al e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 13-)Declaramos que nos preços cotado
s estão incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administ
rativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflaci
onária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 14-) Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras despe
sas estão inclusas na presente proposta.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco VIA CHICO MENDES, 812 (69) 3451-4035 silvanio@pemaza.com.br

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 284,70

Marca: DUNLOP                                            
Fabricante:  DUNLOP                                            
Modelo :  SPTRGT1 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba R LEOPOLDO DA SILVA, 62 (11) 4182-8686 zigomar@engemaq.com.br

31.162.874/0001-79 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922 R$ 316,02

Marca: LINGLONG                                            
Fabricante:  LINGLONG                                            
Modelo :  CROSSWIND AT 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CARLOS DE LAET, 1390 (41) 9885-6972 cavalinicommerce@gmail.com

34.745.729/0001-09 RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA - ME R$ 375,00

Marca: BRIDGESTONE                                            
Fabricante:  BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA                                            
Modelo :  REVO 2 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RO Cacoal AV CASTELO BRANCO, 16980 (69) 3441-4176 rally_pneus@hotmail.com

83.513.945/0001-34 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP R$ 426,10

Marca: LINGLONG                                            
Fabricante:  LINGLONG                                            
Modelo :  CROSSWIND 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Chapecó RUA SETE DE SETEMBRO, 548 (49) 3319-0800 licitacao@bransales.com.br

19.534.034/0001-94 DALCAR SERVICOS E COM. LTDA - ME R$ 450,00

Marca: GT RADIAL                                            
Fabricante:  GT RADIAL                                            
Modelo :  GT RADIAL 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Endereço: Telefone:
R BOULEVARD AUGUSTO MONTEIRO, 785 (68) 03227-3050
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.222.243/0001-32 RAFAEL GUSTAVO DE LARA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$ 456,00

Marca: LING-LONG                                            
Fabricante:  LING-LONG                                            
Modelo :  CROSSWIND 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R BARAO DO RIO BRANCO, 322 Rafael Gustavo de Lara (41) 3589-1463 precisaodps@gmail.com

13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA R$ 473,52

Marca: LINGLONG CROSSWIND                                            
Fabricante:  LINGLONG CROSSWIND                                            
Modelo :  LINGLONG CROSSWIND 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R LUIZ GALLIERI, 184 (41) 3076-7210 lukauto@hotmail.com

05.392.972/0001-92 L M PEREIRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP R$ 479,00

Marca: PIRELLI                                            
Fabricante:  PIRELLI                                            
Modelo :  2020/2020 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
AC Rio Branco ROD AC 01, VIA CHICO MENDES, 1472 (68) 3223-1150

94.510.682/0001-26 MODELO PNEUS LTDA R$ 520,00

Marca: BRIDGESTONE                                            
Fabricante:  Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio LTDA                                            
Modelo :  DUELER A/T REVO2 88H 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H. MARCA: BRIDGESTONE MODELO: DUELER A/T REVO2 88H Condições comerciais: Validade da proposta: 60 (sessenta) d
ias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da autorização ou nota de empenho. Frete: CIF – Sede 
Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – Setor de Patrimônio, Rua Tribunal de Justiça, BR 364, KM 02, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco-Acr
e, CEP 69.914-220, Telefone: (68) 3302-0400; no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Prazo de pagamento: até 15 (quinze) dias corridos, a contar da
 data de recebimento da nota fiscal/fatura, por meio de ordem bancária contra qualquer instituição bancária a ser indicada pela contratada, devendo para isto fic
ar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. Garantia: Pneus 05(cinco) anos, Câmaras
 de ar e Protetores 03(três) anos, contados da data de entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de
Contato : Telefone: Emai l :

RS
Bento
Gonçalves

AVENIDA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR
CASTELO BRANCO, 56

Igelso Ludovico
Cecon

(54) 3455-
6500

modelopneus@modelopneus.com.br

19.064.790/0001-05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA R$ 597,00

Marca: TORNEL                                            
Fabricante:  JK TORNEL                                            
Modelo :  R14 - 88 H 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Endereço: Telefone:
RODOVIA BR 364, 4074 (68) 9982-8814

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 325,00

Órgão: RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO (PNEUS) 175/70/R14, INCLUINDO ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.

Descrição: - PNEU PARA AUTOMOVEL; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES
175/70 R14, COD.VEL."T"; CAPACIDADE DE CARGA IC84; TUBELESS (SEM
CAMARA); COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO; PNEU NOVO
(PRIMEIRO USO). INCLU

Data: 17/02/2020 13:51

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

S R P : NÃO

Identif icação: 000892/2020

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: compras.es.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

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

35.666.592/0001-60
* VENCEDOR *

PAMELLA MONTENEGRO 10268161739 R$ 325,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA ITAQUARI, 210 (27) 9989-1258 pamellamontenegro@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 304,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras para
atender a diversas secretarias do Município de Barão de Melgaço - MT,
conforme termo de referência e anexos.

Descrição: PNEUMATICO PARA UTILITARIO - PNEU COM DIMENSOES 175/70,
ARO 14 CONSTRUCAO RADIAL,SEM CAMARA, - PNEUMATICO PARA
UTILITARIO - PNEU COM DIMENSOES 175/70, ARO 14 CONSTRUCAO
RADIAL,SEM CAMARA,

Data: 29/01/2020 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

S R P : SIM

Identif icação: 1126960-15-01-2020

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 50

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14817211000126
* VENCEDOR *

PNEUAR COMERCIO DE PNEUS R$ 304,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R$ 225,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras para
atender a diversas secretarias do Município de Barão de Melgaço - MT,
conforme termo de referência e anexos.

Descrição: PNEUMATICO PARA UTILITARIO - PNEU COM DIMENSOES 175/70 R
13 ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, NBR NM 250 E NBR NM
251, COM SELO DO INMETRO, MATERIAL DE PRIMEIRA LINHA,
LINHA DE MONTAGEM FORNECER DOCUMENTO DO FABRICANTE
COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, FRETE - PNEUMATICO PARA
UTILITARIO - PNEU COM DIMENSOES 175/70 R 13 ATENDER AS NORMAS
ABNT NBR 5531, NBR NM 250 E NBR NM 251, COM SELO DO INMETRO,
MATERIAL DE PRIMEIRA LINHA, LINHA DE MONTAGEM FORNECER
DOCUMENTO DO FABRICANTE COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, FRETE
TRANSPORTE E DESCARGA ATE O MUNICIPIO, POR CONTA DO FORNECEDOR

Data: 29/01/2020 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

S R P : SIM

Identif icação: 1126960-15-01-2020

Lote/Item: 1/20

Ata: Link Ata

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 50

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14817211000126
* VENCEDOR *

PNEUAR COMERCIO DE PNEUS R$ 225,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

Item 2: Pneus 265/70R16 R$ 841,76

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 802,21

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 
Tribunal de Justica do Estado do acre

Objeto: Aquisição de pneus e baterias destinados à atender a frota de veículos do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as especificações e os
quantitativos descritos no Termo de Referência..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneu 265/70 R16 ATR.

Data: 19/02/2020 10:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:925509

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 68

Unidade: Unidade

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.474.182/0001-44 RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP R$ 580,00

Marca: GT RADIAL                                            
Fabricante:  GT RADIAL                                            
Modelo :  GT RADIAL 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco AV NACOES UNIDAS, 1579 (68) 3227-8580 rimautoacre@bol.com.br

31.162.874/0001-79 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922 R$ 587,46

Marca: LINGLONG                                            
Fabricante:  LINGLONG                                            
Modelo :  CROSSWIND 4X4 HP 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CARLOS DE LAET, 1390 (41) 9885-6972 cavalinicommerce@gmail.com

34.745.729/0001-09 RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA - ME R$ 595,00

Marca: FIRESTONE                                            
Fabricante:  BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA                                            
Modelo :  DESTINATION A/T 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RO Cacoal AV CASTELO BRANCO, 16980 (69) 3441-4176 rally_pneus@hotmail.com

24.222.243/0001-32 RAFAEL GUSTAVO DE LARA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$ 603,00

Marca: HIFLY                                            
Fabricante:  HIFLY                                            
Modelo :  VIGOROUS 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R BARAO DO RIO BRANCO, 322 Rafael Gustavo de Lara (41) 3589-1463 precisaodps@gmail.com

Quantidade Descrição Observação

8 Unidades Pneus veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, 
dimessões 265/70R16, tipo sem câmara, com padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirrelli deven
do possuir selo de aprovação do INMETRO.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.391.917/0001-88
* VENCEDOR *

AUGE PNEUS TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA - EPP R$ 650,00

Marca: LINGLONG                                            
Fabricante:  LINGLONG                                            
Modelo :  LINGLONG 
Descrição:  PNEU 265/70 ARO 16                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco AV GETULIO VARGAS, 2339 (68) 3223-2196 contamax.posthaus@hotmail.com

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 652,60

Marca: DUNLOP                                            
Fabricante:  DUNLOP                                            
Modelo :  GRANDTREK AT3 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba R LEOPOLDO DA SILVA, 62 (11) 4182-8686 zigomar@engemaq.com.br

05.215.132/0025-21 PEMAZA S/A R$ 665,00

Marca: Goodyear                                            
Fabricante:  Goodyear                                            
Modelo :  Wrangler allterrain 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR Und: 68 Marca: Goodyear Modelo: Wrangler allterrain 1-) Prazo de entrega do Objeto: Será entregue em até 30 (trinta) dias. 2
-) Prazo de validade da proposta: É de 60 (sessenta) dias corridos. 3-) Vigência da Ata: É de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 4-) Fret
e CIF ( pago até o destino ) 5-) Já estão inclusos no preço todos os tributos, impostos e despesas devidas 6-) Condição de pagamento:O pagamento será efetua
do no prazo de até 15 (Quinze) dias corridos, contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal. 7-) Os produtos atendem plenamente às normas técnicas 
nacionais e internacionais de qualidade 8-) Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acr
e – Setor de Patrimônio, Rua Tribunal de Justiça, BR 364, KM 02, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco-Acre, CEP 69.914-220. 9-) Todos os produtos são novos, d
e fabricação nacional, sem uso, não reciclados e/ou remoldados 10-) Garantia: Pneus 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação contados da data da compra. 
11-) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para e
sse fim o Sócio Administradorcomo responsável legal desta empresa. 12-) Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 13-)Declaramos que nos preços cot
ados estão incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e admi
nistrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa infl
acionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 14-) Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras des
pesas estão inclusas na presente proposta.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco VIA CHICO MENDES, 812 (69) 3451-4035 silvanio@pemaza.com.br

13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA R$ 666,35

Marca: SUNFULL AT782                                            
Fabricante:  SUNFULL AT782                                            
Modelo :  SUNFULL AT782 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R LUIZ GALLIERI, 184 (41) 3076-7210 lukauto@hotmail.com

83.513.945/0001-34 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP R$ 670,30

Marca: XBRI                                            
Fabricante:  XBRI                                            
Modelo :  FORZA 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Chapecó RUA SETE DE SETEMBRO, 548 (49) 3319-0800 licitacao@bransales.com.br

94.510.682/0001-26 MODELO PNEUS LTDA R$ 823,00

Marca: GOODYEAR                                            
Fabricante:  Goodyear do Brasil Produtos de Borracha LTDA                                            
Modelo :  WRANGLER A/T ADV 112T 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR. MARCA: GOODYEAR MODELO: WRANGLER A/T ADV 112T Condições comerciais: Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da autorização ou nota de empenho. Frete: CIF – Sede Ad
ministrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – Setor de Patrimônio, Rua Tribunal de Justiça, BR 364, KM 02, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco-Acre, 
CEP 69.914-220, Telefone: (68) 3302-0400; no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Prazo de pagamento: até 15 (quinze) dias corridos, a contar da d
ata de recebimento da nota fiscal/fatura, por meio de ordem bancária contra qualquer instituição bancária a ser indicada pela contratada, devendo para isto ficar
 explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. Garantia: Pneus 05(cinco) anos, Câmaras d
e ar e Protetores 03(três) anos, contados da data de entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação.                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de
Contato : Telefone: Emai l :

RS
Bento
Gonçalves

AVENIDA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR
CASTELO BRANCO, 56

Igelso Ludovico
Cecon

(54) 3455-
6500

modelopneus@modelopneus.com.br

05.392.972/0001-92 L M PEREIRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP R$ 1.089,00

Marca: LING LONG                                            
Fabricante:  LING LONG                                            
Modelo :  2020/2020 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
AC Rio Branco ROD AC 01, VIA CHICO MENDES, 1472 (68) 3223-1150

19.534.034/0001-94 DALCAR SERVICOS E COM. LTDA - ME R$ 1.350,00

Marca: GT RADIAL                                            
Fabricante:  GT RADIAL                                            
Modelo :  GT RADIAL 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Endereço: Telefone:
R BOULEVARD AUGUSTO MONTEIRO, 785 (68) 03227-3050

19.064.790/0001-05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA R$ 1.497,00

Marca: GT - RADIAL                                            
Fabricante:  GT - RADIAL                                            
Modelo :  R16 ATR 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Endereço: Telefone:
RODOVIA BR 364, 4074 (68) 9982-8814

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 5 Melhores Propostas Finais R$ 905,87

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
17ªBrigada de Infantaria de Selva 
17ªBase Logística

Objeto: Aquisição de material de consumo para manutenção de viaturas, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas
pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste
instrumento..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo
construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara,
devendo possuir certificação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a
data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima
do ano de entrega do pneu. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de
qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares

Data: 12/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160350

Lote/Item: /53

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.192.409/0001-69
* VENCEDOR *

MSA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 667,80

Marca: XBRI                                            
Fabricante:  XBRI                                            
Modelo :  FORZA HT 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AM Humaitá AV TRANSAMAZONICA, 2318 SIMONE (97) 98109-4992 simonemsa_adm@hotmail.com

55.118.103/0001-42 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA R$ 668,25
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COMFORSER CF2000                                            
Fabricante:  COMFORSER CF2000                                            
Modelo :  COMFORSER CF2000 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba AV SANDRA MARIA, 335 Zigomar de Abreu (11) 4182-8686 engemaq@engemaq.com.br

13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA R$ 783,33

Marca: HIFLY HT601                                            
Fabricante:  HIFLY HT601                                            
Modelo :  HIFLY HT601 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R LUIZ GALLIERI, 184 (41) 3076-7210 lukauto@hotmail.com

19.527.705/0001-90 ALLAN GEOVANI DISSENHA - EIRELI - ME R$ 1.000,00

Marca: ilink                                            
Fabricante:  ilink                                            
Modelo :  ilink 
Descrição:  Conforme Edital e Proposta Anexada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba RUA O BRASIL PARA CRISTO, 3574 Allan Geovani Dissenha (41) 3086-1355 agddistribuidora@gmail.com

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 1.409,99

Marca: FARROAD FRD 66                                            
Fabricante:  FARROAD FRD 66                                            
Modelo :  FARROAD FRD 66 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital v
alidade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *FARROAD FRD 66                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R PROF ALDO LOCATELLI, 355 (11) 2589-0189 ataias.serv@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 817,19

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
17ªBrigada de Infantaria de Selva 
17ªBase Logística

Objeto: Aquisição de material de consumo para manutenção de viaturas, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas
pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste
instrumento..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo
construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara,
devendo possuir certificação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a
data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima
do ano de entrega do pneu. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de
qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares

Data: 12/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160350

Lote/Item: /54

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

55.118.103/0001-42
* VENCEDOR *

ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA R$ 668,25
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COMFORSER CF2000                                            
Fabricante:  COMFORSER CF2000                                            
Modelo :  COMFORSER CF2000 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba AV SANDRA MARIA, 335 Zigomar de Abreu (11) 4182-8686 engemaq@engemaq.com.br

13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA R$ 783,33

Marca: HIFLY HT601                                            
Fabricante:  HIFLY HT601                                            
Modelo :  HIFLY HT601 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R LUIZ GALLIERI, 184 (41) 3076-7210 lukauto@hotmail.com

19.527.705/0001-90 ALLAN GEOVANI DISSENHA - EIRELI - ME R$ 1.000,00

Marca: ilink                                            
Fabricante:  ilink                                            
Modelo :  ilink 
Descrição:  Conforme Edital e Proposta Anexada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba RUA O BRASIL PARA CRISTO, 3574 Allan Geovani Dissenha (41) 3086-1355 agddistribuidora@gmail.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de pneus novos de uma

única marca, sem instalação nos veículos ofícias, pertencentes à
frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
quantidades e especificações descritas termo de referência 0667128.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para instrução preliminar, despacho de vossa senhoria
, evento 0667820.

 
Feito ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados, chegamos ao
relatório 0668356, onde chegamos ao valor global de R$7.045,13
(sete mil quarenta e cinco reais e treze centavos). 

 
Vemos a necessidade de uma analise da unidade

demandante, vez que fora instruído um procedimento de mesmo
objeto nos últimos seis meses nesta seção. Sugerimos, s.m.j, a
realização de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019 e 7.892/2013, com exclusividade para microempresas e
empresas de pequeno porte na competição.

À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/03/2020, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0668362 e o código CRC C2B23C17.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0668362, 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.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/03/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0668610 e o código CRC 1EF490C7.

0001854-27.2020.6.02.8000 0668610v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2020.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Considerando a informação do Chefe da SAPEV acerca da

necessidade urgente de aquisição de pneus para a frota de veículos
deste Tribunal, procedemos à instrução preliminar junto à SEIC e
assim, aprovando o TR de evento 0667128, evoluo o feito à
consideração superior, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2020, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0669565 e o código CRC 17A6D6B9.

0001854-27.2020.6.02.8000 0669565v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2020.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0669565) e,

considerando o Termo de Referência (0667128), 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
19/03/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670220 e o código CRC 31E0485F.

0001854-27.2020.6.02.8000 0670220v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0670220, 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 19/03/2020, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670492 e o código CRC A00408C6.

0001854-27.2020.6.02.8000 0670492v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Torno sem efeito o Despacho COMAP 0670492, ao

tempo em que encaminho os presentes autos para confecção
da minuta de edital.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/03/2020, às 10:13, 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
0670819 e o código CRC B1DFAD24.

0001854-27.2020.6.02.8000 0670819v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
À SAPEV,
De Ordem do Senhor Secretário de Administração ,

solicito os seguintes esclarecimentos:
1) Se os itens 1 e 2 deverão ter a mesma marca. Se

sim apresentar a justificativa para agrupamento em lote;
2) Se poderão ser incluídos critérios de

sustentabilidade e em caso afirmativo quais.
Atenciosamente,
2) Se pod

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/04/2020, às 12:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687319 e o código CRC 394A5F81.

0001854-27.2020.6.02.8000 0687319v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de pneus novos de uma única marca, sem instalação nos veículos ofícias,
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme quantidades e
especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.

2. JUSTIFICATIVA:

Proporcionar a preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a possibilitar
segurança aos seus usuários e a população em geral.

3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:

As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.

4. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.

5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A cargo da COFIN.

6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av.
Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-
000, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e de 07h30 às
12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota
de Empenho ou ordem de fornecimento.

7. PAGAMENTO:

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários;

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento;

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

8. PRAZO DE GARANTIA:

12 (doze) meses, no mínimo.
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09. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

A gestão será realizada pela SAPEV (Seção de Administração de Prédios e Veículos) 

10. SUSTENTABILIDADE

a. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos
termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de
Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato.

b. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis,
atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º,
exceto aquele a que não se aplica a referida instrução.

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

d. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.

e. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

f. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no
momento da execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

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

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b. Multa de mora de 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;

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

e. 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;

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
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ANEXO ÚNICO

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES Unidade Quant.
estimada

1

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

UN 10

2

Pneus veículo automotivo construção radial,
certificado pelo INMETRO, produto novo, não
recondicionado e / ou remanafaturado dimessões
175/70R14, tipo sem câmara, com padrão de
qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin
ou Pirrelli devendo possuir selo de aprovação do
INMETRO.

UN 08

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 21/04/2020, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0688327 e o código CRC 2D47B870.

0001854-27.2020.6.02.8000 0688327v4
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DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2020.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
 
De Ordem do Senhor Chefe da SAPEV, em resposta

ao despacho 0687319, esclarece-se:
1) Não é necessário que os itens 1 e 2 sejam da

mesma marca, serão aplicados em veículos diferentes.
Imprescindível é que cada item apresente uma única marca.
Não há necessidade de agrupamento dos itens;

2) Foram incluídos critérios de sustentabilidade no
termo de referência (0688327).

 
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 21/04/2020, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0688379 e o código CRC 4D944C6D.

0001854-27.2020.6.02.8000 0688379v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
MINUTA 

 
  

PROCESSO Nº 0001854-27.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a aquisição de material de consumo – pneu, 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 
– pneu novos de uma única marca, por item, sem instalação nos veículos oficiais, 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme quantidades e 
especificações descritas nos  anexos deste edital. 

.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho., que poderá ser encaminhada inclusive 
por e-mail. 
 
2.2. Os materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a 
partir da data da entrega. 

 

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, 
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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; 

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

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
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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 do  item. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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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.  
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7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado é de R$ 3.110,50 (três 
mil e cento e dez reais e cinquenta centavos) para o item 1 e de R$ 6.734,08 
(seis mil setecentos e trinta e quatro reais  e oito centavos) para o item 2, que  
de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

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

 
8.8.  Deverá ser encaminhado pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de que trata o  ANEXO III. 
 

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

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

classificação. 

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

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0690061)         SEI 0001854-27.2020.6.02.8000 / pg. 38



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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. 

 

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 
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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 do item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 
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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 24.11 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 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
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. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-
1947, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e de 07h30 às 
12h30 às sextas-feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade 
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, 
após o recebimento provisório, será de 10 (dez) dias, quando deverá se manifestar, 
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
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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. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
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. 

 
17.4.2. 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. 
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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 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. 
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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 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos 
Fiscais e Previdenciários. 

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

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

quando solicitados pela licitante vencedora; 
 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

 

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  
encontradas,  no  prazo  máximo     de 10 dias corridos; 

 

c) entregar os produtos  com embalagens de acordo com a legislação vigente; 
 
d) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
e Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
23- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
23.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade 
Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração,quando solicitado pelo pregoeiro. 
 
23.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente 
sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e 
§ 1º, exceto aquele a que não se aplica a referida instrução. 
 
23.3.  A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 
2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais 
específicos. 
 
23.4. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
 
23.5. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, para que seja assegurada a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

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

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

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

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

 
24.10. 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. 
 
24.11.   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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Sustentabilidade. 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0690061)         SEI 0001854-27.2020.6.02.8000 / pg. 48



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 

Aquisição de pneus novos de uma única marca, sem instalação nos veículos ofícias, 

pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme 

quantidades e especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Proporcionar a preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a 

possibilitar segurança aos  seus usuários e a população em geral. 

3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

4. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na 

Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 
57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e de 

07h30 às 12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento. 

7. PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento; 

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil. 

8. PRAZO DE GARANTIA: 
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12 (doze) meses, no mínimo. 

09. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

A gestão será realizada pela SAPEV (Seção de Administração de Prédios e Veículos) 

10. SUSTENTABILIDADE 

a. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos 

das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, 

quando solicitado pelo pregoeiro. 

b. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, atendendo a 

IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele 

a que não se aplica a referida instrução. 

c. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 

362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 

2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que 

seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais 

específicos. 

e. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

f. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 

momento da execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental. 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das 
faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b. Multa de mora de 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; 

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou   de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas 

cumulativamente com as demais; 
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e. 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; 

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA,  se houver,  ou cobradas judicialmente. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES 

 

 

 
ITEM 

 

 
ESPECIFICAÇÕES 

 

 
Unidade 

 

 
Quant. 

estimada 

 

 

 

 
1 

 

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

 

 

 

 
UN 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
2 

 

 
Pneus veículo automotivo construção radial, certificado pelo 
INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou 
remanafaturado dimessões 175/R70/14, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, Bridgestone,  Goodyear, 
Michelin ou Pirrelli devendo possuir selo de aprovação do 
INMETRO. 

 

 

 

 
UN 

 

 

 

 
08 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico Judiciário, em 21/04/2020, às 15:03, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0690061)         SEI 0001854-27.2020.6.02.8000 / pg. 54



2

8  

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
_____________________________(RAZÃO SOCIAL), CNPJ nº ____________________, neste 
ato representada por _______________________, declara para os devidos fins que se 
compromete com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010. 
 
 

 
______________(local), ____ de ____ de 2020 (data). 

 
 

____________________________ 
Assinatura do representante 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição de pneus.

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, às sanções
administrativas, ao recebimento e às obrigações.

No item 10 do Termo de Refência foi excluída a alínea "d" , haja vista não haver serviço.

Em virtude de solicitação do pregoeiro Weber, foi retirada a necessidade de rubricar
todas as folhas da proposta (item 10.1, "a" da minuta de edital), para avaliação da

Despacho SLC 0690063         SEI 0001854-27.2020.6.02.8000 / pg. 56



Assessoria Jurídica.

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,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/04/2020, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/04/2020, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690063 e o código CRC 8BB28621.

0001854-27.2020.6.02.8000 0690063v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Pneus 175/r70/14 R$ 311,05

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 390,20

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 
Tribunal de Justica do Estado do acre

Objeto: Aquisição de pneus e baterias destinados à atender a frota de veículos do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as especificações e os
quantitativos descritos no Termo de Referência..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneu 175/70 - R14 - 88 H.

Data: 19/02/2020 10:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:925509

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.474.182/0001-44 RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP R$ 220,00

Marca: GT RADIAL                                            
Fabricante:  GT RADIAL                                            
Modelo :  GT RADIAL 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco AV NACOES UNIDAS, 1579 (68) 3227-8580 rimautoacre@bol.com.br

05.391.917/0001-88
* VENCEDOR *

AUGE PNEUS TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA - EPP R$ 230,00

Relatór io gerado no dia 23/04/2020 12:13:25  ( IP:  179.235.187.157)

Relatório de Cotação: 0001854-27.2020.6.02.8000 - Pneus

Pesquisa realizada entre 16/03/2020 14:20:10 e 16/03/2020 14:46:00

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

1) Pneus 175/r70/14 16 8 Unidades 311,05 R$ 2.488,40

2) Pneus 265/70R16 21 10 Unidades 841,76 R$ 8.417,60

Valor Global: R$ 10.906,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

8 Unidades Pneus veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanafaturado 
dimessões 175/R70/14, tipo sem câmara, com padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirrelli deve
ndo possuir selo de aprovação do INMETRO.

1 / 9 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GT RADIAL                                            
Fabricante:  GT RADIAL                                            
Modelo :  GT RADIAL 
Descrição:  PNEU 175/70 ARO 14                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco AV GETULIO VARGAS, 2339 (68) 3223-2196 contamax.posthaus@hotmail.com

05.215.132/0025-21 PEMAZA S/A R$ 245,27

Marca: Goodyear                                            
Fabricante:  Goodyear                                            
Modelo :  Edge Touring 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88H Und: 12 Marca: Goodyear Modelo: Edge touring 1-) Prazo de entrega do Objeto: Será entregue em até 30 (trinta) dias. 2-) P
razo de validade da proposta: É de 60 (sessenta) dias corridos. 3-) Vigência da Ata: É de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 4-) Frete C
IF ( pago até o destino ) 5-) Já estão inclusos no preço todos os tributos, impostos e despesas devidas 6-) Condição de pagamento:O pagamento será efetuado 
no prazo de até 15 (Quinze) dias corridos, contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal. 7-) Os produtos atendem plenamente às normas técnicas naci
onais e internacionais de qualidade 8-) Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – 
Setor de Patrimônio, Rua Tribunal de Justiça, BR 364, KM 02, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco-Acre, CEP 69.914-220. 9-) Todos os produtos são novos, de fa
bricação nacional, sem uso, não reciclados e/ou remoldados 10-) Garantia: Pneus 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação contados da data da compra. 11-)
 Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse f
im o Sócio Administradorcomo responsável legal desta empresa. 12-) Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edit
al e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 13-)Declaramos que nos preços cotado
s estão incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administ
rativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflaci
onária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 14-) Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras despe
sas estão inclusas na presente proposta.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco VIA CHICO MENDES, 812 (69) 3451-4035 silvanio@pemaza.com.br

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 284,70

Marca: DUNLOP                                            
Fabricante:  DUNLOP                                            
Modelo :  SPTRGT1 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba R LEOPOLDO DA SILVA, 62 MURILO (11) 4181-7472 nativa@nativacomercial.com.br

31.162.874/0001-79 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922 R$ 316,02

Marca: LINGLONG                                            
Fabricante:  LINGLONG                                            
Modelo :  CROSSWIND AT 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CARLOS DE LAET, 1390 (41) 9885-6972 cavalinicommerce@gmail.com

34.745.729/0001-09 RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA - ME R$ 375,00

Marca: BRIDGESTONE                                            
Fabricante:  BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA                                            
Modelo :  REVO 2 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RO Cacoal AV CASTELO BRANCO, 16980 (69) 3441-4176 rally_pneus@hotmail.com

83.513.945/0001-34 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP R$ 426,10

Marca: LINGLONG                                            
Fabricante:  LINGLONG                                            
Modelo :  CROSSWIND 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Chapecó RUA SETE DE SETEMBRO, 548 (49) 3319-0800 licitacao@bransales.com.br

19.534.034/0001-94 DALCAR SERVICOS E COM. LTDA - ME R$ 450,00

Marca: GT RADIAL                                            
Fabricante:  GT RADIAL                                            
Modelo :  GT RADIAL 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Endereço: Telefone:
R BOULEVARD AUGUSTO MONTEIRO, 785 (68) 03227-3050
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24.222.243/0001-32 RAFAEL GUSTAVO DE LARA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$ 456,00

Marca: LING-LONG                                            
Fabricante:  LING-LONG                                            
Modelo :  CROSSWIND 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R BARAO DO RIO BRANCO, 322 Rafael Gustavo de Lara (41) 3589-1463 precisaodps@gmail.com

13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA R$ 473,52

Marca: LINGLONG CROSSWIND                                            
Fabricante:  LINGLONG CROSSWIND                                            
Modelo :  LINGLONG CROSSWIND 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R LUIZ GALLIERI, 184 (41) 3076-7210 lukauto@hotmail.com

05.392.972/0001-92 L M PEREIRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP R$ 479,00

Marca: PIRELLI                                            
Fabricante:  PIRELLI                                            
Modelo :  2020/2020 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
AC Rio Branco ROD AC 01, VIA CHICO MENDES, 1472 (68) 3223-1150

94.510.682/0001-26 MODELO PNEUS LTDA R$ 520,00

Marca: BRIDGESTONE                                            
Fabricante:  Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio LTDA                                            
Modelo :  DUELER A/T REVO2 88H 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H. MARCA: BRIDGESTONE MODELO: DUELER A/T REVO2 88H Condições comerciais: Validade da proposta: 60 (sessenta) d
ias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da autorização ou nota de empenho. Frete: CIF – Sede 
Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – Setor de Patrimônio, Rua Tribunal de Justiça, BR 364, KM 02, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco-Acr
e, CEP 69.914-220, Telefone: (68) 3302-0400; no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Prazo de pagamento: até 15 (quinze) dias corridos, a contar da
 data de recebimento da nota fiscal/fatura, por meio de ordem bancária contra qualquer instituição bancária a ser indicada pela contratada, devendo para isto fic
ar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. Garantia: Pneus 05(cinco) anos, Câmaras
 de ar e Protetores 03(três) anos, contados da data de entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de
Contato : Telefone: Emai l :

RS
Bento
Gonçalves

AVENIDA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR
CASTELO BRANCO, 56

Igelso Ludovico
Cecon

(54) 3455-
6500

modelopneus@modelopneus.com.br

19.064.790/0001-05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA R$ 597,00

Marca: TORNEL                                            
Fabricante:  JK TORNEL                                            
Modelo :  R14 - 88 H 
Descrição:  Pneu 175/70 - R14 - 88 H.                                    

Endereço: Telefone:
RODOVIA BR 364, 4074 (68) 9982-8814

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 325,00

Órgão: RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO

Objeto: AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO (PNEUS) 175/70/R14, INCLUINDO ALINHAMENTO,
BALANCEAMENTO E CAMBAGEM.

Descrição: - PNEU PARA AUTOMOVEL; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES
175/70 R14, COD.VEL."T"; CAPACIDADE DE CARGA IC84; TUBELESS (SEM
CAMARA); COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO; PNEU NOVO
(PRIMEIRO USO). INCLU

Data: 17/02/2020 13:51

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

S R P : NÃO

Identif icação: 000892/2020

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: compras.es.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

U F : ES
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35.666.592/0001-60
* VENCEDOR *

PAMELLA MONTENEGRO 10268161739 R$ 325,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA ITAQUARI, 210 (27) 9989-1258 pamellamontenegro@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 304,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras para
atender a diversas secretarias do Município de Barão de Melgaço - MT,
conforme termo de referência e anexos.

Descrição: PNEUMATICO PARA UTILITARIO - PNEU COM DIMENSOES 175/70,
ARO 14 CONSTRUCAO RADIAL,SEM CAMARA, - PNEUMATICO PARA
UTILITARIO - PNEU COM DIMENSOES 175/70, ARO 14 CONSTRUCAO
RADIAL,SEM CAMARA,

Data: 29/01/2020 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

S R P : SIM

Identif icação: 1126960-15-01-2020

Lote/Item: 1/4

Ata: Link Ata

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 50

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14817211000126
* VENCEDOR *

PNEUAR COMERCIO DE PNEUS R$ 304,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Finais R$ 225,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Pneus, Câmaras para
atender a diversas secretarias do Município de Barão de Melgaço - MT,
conforme termo de referência e anexos.

Descrição: PNEUMATICO PARA UTILITARIO - PNEU COM DIMENSOES 175/70 R
13 ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, NBR NM 250 E NBR NM
251, COM SELO DO INMETRO, MATERIAL DE PRIMEIRA LINHA,
LINHA DE MONTAGEM FORNECER DOCUMENTO DO FABRICANTE
COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, FRETE - PNEUMATICO PARA
UTILITARIO - PNEU COM DIMENSOES 175/70 R 13 ATENDER AS NORMAS
ABNT NBR 5531, NBR NM 250 E NBR NM 251, COM SELO DO INMETRO,
MATERIAL DE PRIMEIRA LINHA, LINHA DE MONTAGEM FORNECER
DOCUMENTO DO FABRICANTE COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, FRETE
TRANSPORTE E DESCARGA ATE O MUNICIPIO, POR CONTA DO FORNECEDOR

Data: 29/01/2020 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

S R P : SIM

Identif icação: 1126960-15-01-2020

Lote/Item: 1/20

Ata: Link Ata

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 50

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14817211000126
* VENCEDOR *

PNEUAR COMERCIO DE PNEUS R$ 225,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 
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Endereço:
,

Item 2: Pneus 265/70R16 R$ 841,76

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 802,21

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO ACRE 
Tribunal de Justica do Estado do acre

Objeto: Aquisição de pneus e baterias destinados à atender a frota de veículos do
Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as especificações e os
quantitativos descritos no Termo de Referência..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - Pneu 265/70 R16 ATR.

Data: 19/02/2020 10:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:925509

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 68

Unidade: Unidade

U F : AC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.474.182/0001-44 RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP R$ 580,00

Marca: GT RADIAL                                            
Fabricante:  GT RADIAL                                            
Modelo :  GT RADIAL 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco AV NACOES UNIDAS, 1579 (68) 3227-8580 rimautoacre@bol.com.br

31.162.874/0001-79 HENRIQUE BRAYAN CAVALINI 07314871922 R$ 587,46

Marca: LINGLONG                                            
Fabricante:  LINGLONG                                            
Modelo :  CROSSWIND 4X4 HP 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R CARLOS DE LAET, 1390 (41) 9885-6972 cavalinicommerce@gmail.com

34.745.729/0001-09 RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA - ME R$ 595,00

Marca: FIRESTONE                                            
Fabricante:  BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA                                            
Modelo :  DESTINATION A/T 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RO Cacoal AV CASTELO BRANCO, 16980 (69) 3441-4176 rally_pneus@hotmail.com

24.222.243/0001-32 RAFAEL GUSTAVO DE LARA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME R$ 603,00

Marca: HIFLY                                            
Fabricante:  HIFLY                                            
Modelo :  VIGOROUS 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R BARAO DO RIO BRANCO, 322 Rafael Gustavo de Lara (41) 3589-1463 precisaodps@gmail.com

Quantidade Descrição Observação

10 Unidades Pneus veículo automotivo construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, 
dimessões 265/70R16, tipo sem câmara, com padrão de qualidade Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin ou Pirrelli deven
do possuir selo de aprovação do INMETRO.

5 / 9 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0690082)         SEI 0001854-27.2020.6.02.8000 / pg. 62

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=925509&uasg=925509&numprp=72020&Seq=1


CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.391.917/0001-88
* VENCEDOR *

AUGE PNEUS TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA - EPP R$ 650,00

Marca: LINGLONG                                            
Fabricante:  LINGLONG                                            
Modelo :  LINGLONG 
Descrição:  PNEU 265/70 ARO 16                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco AV GETULIO VARGAS, 2339 (68) 3223-2196 contamax.posthaus@hotmail.com

09.043.182/0001-52 NA ATIVA COMERCIAL LTDA R$ 652,60

Marca: DUNLOP                                            
Fabricante:  DUNLOP                                            
Modelo :  GRANDTREK AT3 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba R LEOPOLDO DA SILVA, 62 MURILO (11) 4181-7472 nativa@nativacomercial.com.br

05.215.132/0025-21 PEMAZA S/A R$ 665,00

Marca: Goodyear                                            
Fabricante:  Goodyear                                            
Modelo :  Wrangler allterrain 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR Und: 68 Marca: Goodyear Modelo: Wrangler allterrain 1-) Prazo de entrega do Objeto: Será entregue em até 30 (trinta) dias. 2
-) Prazo de validade da proposta: É de 60 (sessenta) dias corridos. 3-) Vigência da Ata: É de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 4-) Fret
e CIF ( pago até o destino ) 5-) Já estão inclusos no preço todos os tributos, impostos e despesas devidas 6-) Condição de pagamento:O pagamento será efetua
do no prazo de até 15 (Quinze) dias corridos, contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal. 7-) Os produtos atendem plenamente às normas técnicas 
nacionais e internacionais de qualidade 8-) Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues na Sede Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acr
e – Setor de Patrimônio, Rua Tribunal de Justiça, BR 364, KM 02, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco-Acre, CEP 69.914-220. 9-) Todos os produtos são novos, d
e fabricação nacional, sem uso, não reciclados e/ou remoldados 10-) Garantia: Pneus 05 (cinco) anos contra defeito de fabricação contados da data da compra. 
11-) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para e
sse fim o Sócio Administradorcomo responsável legal desta empresa. 12-) Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 
edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 13-)Declaramos que nos preços cot
ados estão incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e admi
nistrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa infl
acionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 14-) Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras des
pesas estão inclusas na presente proposta.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
AC Rio Branco VIA CHICO MENDES, 812 (69) 3451-4035 silvanio@pemaza.com.br

13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA R$ 666,35

Marca: SUNFULL AT782                                            
Fabricante:  SUNFULL AT782                                            
Modelo :  SUNFULL AT782 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R LUIZ GALLIERI, 184 (41) 3076-7210 lukauto@hotmail.com

83.513.945/0001-34 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP R$ 670,30

Marca: XBRI                                            
Fabricante:  XBRI                                            
Modelo :  FORZA 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SC Chapecó RUA SETE DE SETEMBRO, 548 (49) 3319-0800 licitacao@bransales.com.br

94.510.682/0001-26 MODELO PNEUS LTDA R$ 823,00

Marca: GOODYEAR                                            
Fabricante:  Goodyear do Brasil Produtos de Borracha LTDA                                            
Modelo :  WRANGLER A/T ADV 112T 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR. MARCA: GOODYEAR MODELO: WRANGLER A/T ADV 112T Condições comerciais: Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de sua apresentação. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da autorização ou nota de empenho. Frete: CIF – Sede Ad
ministrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – Setor de Patrimônio, Rua Tribunal de Justiça, BR 364, KM 02, Bairro Distrito Industrial, Rio Branco-Acre, 
CEP 69.914-220, Telefone: (68) 3302-0400; no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Prazo de pagamento: até 15 (quinze) dias corridos, a contar da d
ata de recebimento da nota fiscal/fatura, por meio de ordem bancária contra qualquer instituição bancária a ser indicada pela contratada, devendo para isto ficar
 explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. Garantia: Pneus 05(cinco) anos, Câmaras d
e ar e Protetores 03(três) anos, contados da data de entrega da mercadoria, contra defeitos de fabricação.                                    

6 / 9 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0690082)         SEI 0001854-27.2020.6.02.8000 / pg. 63



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Nome de
Contato : Telefone: Emai l :

RS
Bento
Gonçalves

AVENIDA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR
CASTELO BRANCO, 56

Igelso Ludovico
Cecon

(54) 3455-
6500

modelopneus@modelopneus.com.br

05.392.972/0001-92 L M PEREIRA PECAS E SERVICOS LTDA - EPP R$ 1.089,00

Marca: LING LONG                                            
Fabricante:  LING LONG                                            
Modelo :  2020/2020 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
AC Rio Branco ROD AC 01, VIA CHICO MENDES, 1472 (68) 3223-1150

19.534.034/0001-94 DALCAR SERVICOS E COM. LTDA - ME R$ 1.350,00

Marca: GT RADIAL                                            
Fabricante:  GT RADIAL                                            
Modelo :  GT RADIAL 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Endereço: Telefone:
R BOULEVARD AUGUSTO MONTEIRO, 785 (68) 03227-3050

19.064.790/0001-05 AUTOMECANICA METAL DIESEL LTDA R$ 1.497,00

Marca: GT - RADIAL                                            
Fabricante:  GT - RADIAL                                            
Modelo :  R16 ATR 
Descrição:  Pneu 265/70 R16 ATR.                                    

Endereço: Telefone:
RODOVIA BR 364, 4074 (68) 9982-8814

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 5 Melhores Propostas Finais R$ 905,87

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
17ªBrigada de Infantaria de Selva 
17ªBase Logística

Objeto: Aquisição de material de consumo para manutenção de viaturas, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas
pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste
instrumento..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo
construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara,
devendo possuir certificação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a
data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima
do ano de entrega do pneu. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de
qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares

Data: 12/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160350

Lote/Item: /53

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.192.409/0001-69
* VENCEDOR *

MSA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 667,80

Marca: XBRI                                            
Fabricante:  XBRI                                            
Modelo :  FORZA HT 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AM Humaitá AV TRANSAMAZONICA, 2318 SIMONE (97) 98109-4992 simonemsa_adm@hotmail.com

55.118.103/0001-42 ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA R$ 668,25
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Marca: COMFORSER CF2000                                            
Fabricante:  COMFORSER CF2000                                            
Modelo :  COMFORSER CF2000 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba AV SANDRA MARIA, 335 Zigomar de Abreu (11) 4182-8686 engemaq@engemaq.com.br

13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA R$ 783,33

Marca: HIFLY HT601                                            
Fabricante:  HIFLY HT601                                            
Modelo :  HIFLY HT601 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R LUIZ GALLIERI, 184 (41) 3076-7210 lukauto@hotmail.com

19.527.705/0001-90 ALLAN GEOVANI DISSENHA - EIRELI - ME R$ 1.000,00

Marca: ilink                                            
Fabricante:  ilink                                            
Modelo :  ilink 
Descrição:  Conforme Edital e Proposta Anexada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba RUA O BRASIL PARA CRISTO, 3574 Allan Geovani Dissenha (41) 3086-1355 agddistribuidora@gmail.com

32.796.968/0001-62 ATAIAS SERVICOS E AUTO PECAS EIRELI R$ 1.409,99

Marca: FARROAD FRD 66                                            
Fabricante:  FARROAD FRD 66                                            
Modelo :  FARROAD FRD 66 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares *atendemos rigorosamente todas as exigencias do edital v
alidade da proposta 60 dias, *marca/fabricante *FARROAD FRD 66                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R PROF ALDO LOCATELLI, 355 LUCAS (11) 2589-0189 ataias.serv@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 817,19

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
17ªBrigada de Infantaria de Selva 
17ªBase Logística

Objeto: Aquisição de material de consumo para manutenção de viaturas, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas
pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste
instrumento..

Descrição: PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO - PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo
construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara,
devendo possuir certificação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a
data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima
do ano de entrega do pneu. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de
qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares

Data: 12/02/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160350

Lote/Item: /54

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

55.118.103/0001-42
* VENCEDOR *

ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA R$ 668,25
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: COMFORSER CF2000                                            
Fabricante:  COMFORSER CF2000                                            
Modelo :  COMFORSER CF2000 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Carapicuíba AV SANDRA MARIA, 335 Zigomar de Abreu (11) 4182-8686 engemaq@engemaq.com.br

13.545.473/0001-16 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA R$ 783,33

Marca: HIFLY HT601                                            
Fabricante:  HIFLY HT601                                            
Modelo :  HIFLY HT601 
Descrição:  PNEU 265/70 R16 Pneu veículo automotivo construção radial não recondicionado e / ou remanufaturado, tipo sem câmara, devendo possuir certif
icação INMETRO com o número e o logotipo do selo e a data de fabricação (semana / ano) impressos na carcaça. Fabricação minima do ano de entrega do pne
u. Com Validade minima de 5 anos. Com padrão de qualidade Goodyear, Michelin, Pirelli ou Similares                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R LUIZ GALLIERI, 184 (41) 3076-7210 lukauto@hotmail.com

19.527.705/0001-90 ALLAN GEOVANI DISSENHA - EIRELI - ME R$ 1.000,00

Marca: ilink                                            
Fabricante:  ilink                                            
Modelo :  ilink 
Descrição:  Conforme Edital e Proposta Anexada                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PR Curitiba RUA O BRASIL PARA CRISTO, 3574 Allan Geovani Dissenha (41) 3086-1355 agddistribuidora@gmail.com
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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 abril de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de pneus novos de uma

única marca, sem instalação nos veículos ofícias, pertencentes à
frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
quantidades e especificações descritas termo de referência ajustado
evento 0688327.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para instrução preliminar, despacho de vossa senhoria
, evento 0667820.

 
Feito ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados, chegamos ao
relatório 0690082, onde chegamos ao valor pata o Item 01 - Pneus
265/70R16 R$841,76 (oitocentos e quarenta e um reais e setenta e
seis centavos), Item 02  - Pneus 175/r70/14 R$311,05 (trezentos e
onze reais e cinco centavos) e Valor global de R$10.906,00 (dez
mil novecentos e seis reais). 

 
Vemos a necessidade de uma analise da unidade

demandante, vez que fora instruído um procedimento de mesmo
objeto nos últimos seis meses nesta seção. Sugerimos, s.m.j, a
realização de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019 e 7.892/2013, com exclusividade para microempresas e
empresas de pequeno porte na competição.

À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
MINUTA 

 
  

PROCESSO Nº 0001854-27.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a aquisição de material de consumo – pneu, 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 
– pneu novos de uma única marca, por item, sem instalação nos veículos oficiais, 
pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme quantidades e 
especificações descritas nos  anexos deste edital. 

.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho., que poderá ser encaminhada inclusive 
por e-mail. 
 
2.2. Os materiais deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a 
partir da data da entrega. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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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;  
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a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas 

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

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 
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máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

7.20. 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. 
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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.  

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.  
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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 total fixado para o objeto licitado é de R$ 8.417,60 (oito 
mil e quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos) para o item 1 e de 
R$ 2.488,40 (dois mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) 
para o item 2, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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.  Deverá ser encaminhado pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de que trata o  ANEXO III. 
 

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

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

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

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

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

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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: 
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9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda 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. 

 

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 
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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 do item ofertado; 

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

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

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

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
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14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
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. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-
1947, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e de 07h30 às 
12h30 às sextas-feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 
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a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade 
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, 
após o recebimento provisório, será de 10 (dez) dias, 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. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
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: 
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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. 

 
17.4.2. 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 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. 
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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 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos 
Fiscais e Previdenciários. 

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

estabelecidos; 
 

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

 
 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. São obrigações da contratada: 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

 

b) Substituir,  às  suas  expensas,  as  divergências  eventualmente  
encontradas,  no  prazo  máximo     de 10 dias corridos; 

 

c) entregar os produtos  com embalagens de acordo com a legislação vigente; 
 
d) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
e Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
23- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
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23.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade 
Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração,quando solicitado pelo pregoeiro. 
 
23.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente 
sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e 
§ 1º, exceto aquele a que não se aplica a referida instrução. 
 
23.3.  A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 
Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 
2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja 
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais 
específicos. 
 
23.4. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 
 
23.5. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, para que seja assegurada a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

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

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 
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24.8. 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. 

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

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

 
24.10. 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. 
 
24.11.   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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Sustentabilidade. 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO: 

Aquisição de pneus novos de uma única marca, sem instalação nos veículos ofícias, 

pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme 

quantidades e especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Proporcionar a preservação do bom desempenho dos veículos, de forma a 

possibilitar segurança aos  seus usuários e a população em geral. 

3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

4. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na 

Av. Menino Marcelo (Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 
57.046-000, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e de 

07h30 às 12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento. 

7. PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 

de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento; 

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0690091)         SEI 0001854-27.2020.6.02.8000 / pg. 92



                                                              

                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

8. PRAZO DE GARANTIA: 

12 (doze) meses, no mínimo. 

09. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

A gestão será realizada pela SAPEV (Seção de Administração de Prédios e Veículos) 

10. SUSTENTABILIDADE 

a. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos 

das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, 

quando solicitado pelo pregoeiro. 

b. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, atendendo a 

IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele 

a que não se aplica a referida instrução. 

c. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 

362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 

2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que 

seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais 

específicos. 

e. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

f. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 

momento da execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental. 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

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

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das 

faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b. Multa de mora de 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; 
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c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou   de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas 

cumulativamente com as demais; 

e. 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; 

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA,  se houver,  ou cobradas judicialmente. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES 

 

 

 
ITEM 

 

 
ESPECIFICAÇÕES 

 

 
Unidade 

 

 
Quant. 

estimada 

 

 

 

 
1 

 

 
Pneus veículo automotivo construção radial, certificado pelo 
INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou 
remanufaturado, dimessões 265/70R16, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, Bridgestone,  Goodyear, 

Michelin ou Pirrelli devendo possuir selo de aprovação do 
INMETRO. 

 

 

 

 
UN 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
2 

 

 
Pneus veículo automotivo construção radial, certificado pelo 
INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou 
remanafaturado dimessões 175/R70/14, tipo sem câmara, com 
padrão de qualidade Continental, Bridgestone,  Goodyear, 
Michelin ou Pirrelli devendo possuir selo de aprovação do 
INMETRO. 

 

 

 

 
UN 

 

 

 

 
08 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico Judiciário, em 21/04/2020, às 15:03, 

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
_____________________________(RAZÃO SOCIAL), CNPJ nº ____________________, neste 
ato representada por _______________________, declara para os devidos fins que se 
compromete com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências 
impostas pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010. 
 
 

 
______________(local), ____ de ____ de 2020 (data). 

 
 

____________________________ 
Assinatura do representante 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
À SAD,
com minuta alterada em razão da informação da

SEIC.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/04/2020, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690093 e o código CRC EC6ADB06.

0001854-27.2020.6.02.8000 0690093v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
À AJ-DG.
Para análise.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/04/2020, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690818 e o código CRC 9E707022.

0001854-27.2020.6.02.8000 0690818v1
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PROCESSO : 0001854-27.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. PNEUS

 

Parecer nº 786 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0690091) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à aquisição de material de consumo – pneus novos de uma
única marca, por item, sem instalação, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência  (0688327),
aprovado pelo Sr. Secretário de Administração (0669565).

  
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0690085) estimou
para a contratação o valor global de R$ 10.906,00 (dez mil e
novecentos e seis reais), conforme relatório do banco
de preços (0690082). 

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. 

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação  (0690091) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a qsuisição de  pneus
novos, 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
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.

Parecer 786 (0692176)         SEI 0001854-27.2020.6.02.8000 / pg. 100



(...)
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.
 
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

 Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
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1
pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  

 

Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0688327

 

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

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

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

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

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

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

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

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

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

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram
fixadas em percentuais razoáveis e justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade
de apresentação de atestados independentes para cada
capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

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

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

N/A  

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  

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  
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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 10

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0669565

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0690085

 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

0690082

 

 

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 0690091

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  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

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

SIM  
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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 0690091

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?

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

54

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

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

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

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?

 
Esclarecer

 

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. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA

 

 Diante da necessidade de incluir as informações
relativas ao itens 2 e 61 da tabela de verificação acima,
remetem-se os presentes autos à SAD.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 27/04/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 27/04/2020, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692176 e o código CRC CB31FB66.

0001854-27.2020.6.02.8000 0692176v5
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
À COFIN,
 
Para juntar aos autos a necessária reserva de

crédito, na forma estimada pela SEIC (doc. 0690085), em
atenção ao item 61 da Lista de Verificação constante do
Parecer 786 (0692176).

Após, submeter o feito à deliberação superior da
Diretoria-Geral.

Esclareço, por oporturno (item 2 da referida Lista
de Verificação), que a aquisição de pneus está prevista no
item 23 do Plano Anual de Contratações - Exercício 2020
(0669129).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2020, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693279 e o código CRC 6B5735EE.

0001854-27.2020.6.02.8000 0693279v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para juntar a reserva de crédito

requerida no Despacho GSAD 0693279.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/04/2020, às 17:28, 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
0694561 e o código CRC 0BF57ACA.

0001854-27.2020.6.02.8000 0694561v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 131 (0695359).

Observação:

PE elaborado através do remanejamento de valores de ADM
APOIO ND 339039.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 30/04/2020, às 15:47, 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
0695360 e o código CRC 061F9248.
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DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
Considerando as informações anexadas aos

eventos 0693279, 0694561, 0695359 e 0695360, faço
encaminhar os autos à Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral, considerando a diligência solicitada no último
parágrafo do Parecer 786 (0692176).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/04/2020, às 18:27, 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
0695438 e o código CRC 945FAA2B.

0001854-27.2020.6.02.8000 0695438v1
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PROCESSO : 0001854-27.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL DE CONSUMO. PNEUS NOVOS

 

Parecer nº 823 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Trata-se de análise da minuta de edital de licitação

(0690091) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à aquisição de material de consumo – pneus novos de uma
única marca, por item, sem instalação, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência  (0688327).

Por ocasião do Parecer 786 (0692176),
solicitamos que fossem tomadas as seguintes diligências: 

-  Incluir as informações relativas ao itens
2 (plano de contratações 2020) e 61
(reserva de crédito) da tabela de
verificação, remetem-se os presentes
autos à SAD;
 

Sanadas as anteditas pendências (0693279 e
0695359), esta Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo
único do art. 38, da Lei nº 8.666/93,  aprova a minuta
do edital de licitação (0690091) na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando aquisição de material de consumo – pneus novos,
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 04/05/2020, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 04/05/2020, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697226 e o código CRC C3E05CC3.
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de maio de 2020.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembargador Presidente deste TRE/AL, para a necessária e
competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizada a abertura do certame licitatório, na conformidade
da minuta constante do evento SEI nº 0690091, devidamente
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
(Parecer 823 - 0697226).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/05/2020, às 11:05, 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
0697577 e o código CRC EDCD95F2.

0001854-27.2020.6.02.8000 0697577v1
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PROCESSO : 0001854-27.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Material de Consumo.Pneus novos.

 

Decisão nº 1248 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0697577.

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 por item,
objetivando a aquisição de material de consumo - pneus novos,
conforme solicitado pela Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0690091, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 823 (0697226), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 06/05/2020, às 17:14, 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
0698294 e o código CRC 409224D9.
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2020.
À SLC, para abertura da fase externa do certame,

na forma autorizada pela Presidência, na Decisão 1248
(doc. 0698294).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2020, às 22:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0699857 e o código CRC 2BFF42E4.

0001854-27.2020.6.02.8000 0699857v1
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