
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6820 - TRE-AL/PRE/PREG

Senhor Secretário,
 
Conclusos os atos do Pregoeiro, Sessão Eletrônica do

Pregão n.º 69/2019, informo que as Empresas não ofertaram lances
para os Lotes 3 e 4, tendo sido os mesmos considerados desertos,
conforme Ata da Sessão Eletrônica, em anexo.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/11/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0622334 e o código CRC 526C2B9C.
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�raen¥bglc�¦rh�lceranecgbrse��c}

s̀ehalc�bnb�cM̂ �Lt¤F<tF§F<MF�HIMLF<�OĜ c̈�eglc�eg©lncgbrsecde<Iª<C=:9B|@C::<ecsl�c¥bglncreolshbdlcb
Iª<C=:9A|AD::<=

�ae��cc�c�f�m�c�
�e�snhjkl�c®̄M̂ Î
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�1.2-KR1-KLWLKU]L]T-.22-RV1-_̂ X-��_L
D̀Q4Q65P4H8AEa5D5PCEQbH78Scde-U-f-Wghicjcdgkle
Tmjnopcqg-rs-RTtTWW
uvQP4EbQb578|� =PEbQb58b58aHDP5CE65P4H78_xcrgrs
yQOHD8zB4E6QbH78<{8.�01�022 ~E4vQFGH78Ljscie-s-�g�cncigre
3P45D�QOH86�PE6H85P4D58OQPC5B78f

�C5E4H8NQDQ78KXRT+KULV-RL+TVV�-TU+TVU�8N5OH865O�HD8OQPC58b5-+,-|��12222-58CH68�QOHD8P5�HCEQbH8Q-+,
|��1�w22-/

345678�8:8;<=>?8�
A5BCDEFGH78�L++L
A5BCDEFGH8MH6NO565P4QD78�L++L1-RLST+ULV-L�X-UYXIU]��TV1-KLWLKU]L]T-}-V1-LWVUKL��X-��_Lt̂_KX1
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o]_̂\n�©._��_]g.�|_m]a\̂3.f_mo3.�n_]\bn�3.o_]̂_.[]bpcn3.|\]a\].�c|mb�m3.nb|mdb3.l\]pb3.[m��\̂.o]_�0

/40;=10=5594445:57rZs̀tuv
tvwv
rvsh,r̀v
xyjZ

~ca ~ca //= ,-.5044434444,-.//=044434444559559;451
5=</5<76

NIRKI�A_��_]g.
�IWRDKIJFB�A_��_]g.
N@LBH@APA�BRE?@�A,Z~v.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�Az,Zyv.,Z~v.�.z,Zyv.zv,rhxZtZ3.Zzx̀rZ ¡v.,hqh̀ ¡v3
qv,sZyv.r̀,r}xZ,3.j̀¢shy,v.s£j̀v.;2rs3.Zxy},Z.s¤t0.;34rs3.rv,.i,ZtrZ3.svtvr,vs¥ỳrv3.ỳzv
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QIRIAK@JE�HFIRADJFBJX?@ALBARBK�RE@AL@ADFBG�ASBRD�DKIRA�DEF�RDK@AL@A���QVA��

.
TFBG�A�A�A���QVA�A�A������

QR@M@EFIE.zb]̂cfcob]ba.g\p̂\.ĉ\a.bp.\ao]\pbp.b[bc�_.]\nbfc_dbgbp4.f_a.pmbp.]\po\f̂clbp.o]_o_p̂bp0.
AAAAAAAAAAAAAAAA.�Zp.o]_o_p̂bp.f_a.�.db.�]\d̂\.�_]ba.g\pfnbppc�cfbgbp�

�>Q�P�Q� �@RJBKBL@R
Q@RFBA
NOPOQQ

UBKHIRIX?@A
NOPOQQP�VVQ

��IJFDLILB �IH@RA�JDF� �IH@RA�H@WIH
UIFIP�@RI
�B�DEFR@

880=2;081373338961wZxj̀,
{v~h.z̀tyv
xyjZ

~ca ~ca 263 ,-./42333 ,-.10=6343333 8:7887:38;
36<13<5:

NIRKI�A�\]a\].
�IWRDKIJFB�A�\]a\].
N@LBH@APA�BRE?@�A���.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�A� rZ,Z.jh.rZq¡.¢.sZyh,̀Zx.zv,rhxZtZ4.ỳzv.rZq¡4.rv,
i,ZtrZ4.svtvr,vs£ỳrv4.rZzZr̀jZjh.s t0./3sx4.hsz̀xu£wh̀~0.rZ,Zryh,̀~ỳrZ~.Zj̀ r̀vtZ̀~<.rvs
z̀,h~4.x̀~v0.,h~̀~yhtyh~.Z.s̀r,vvtjZ~.h.xZwZ.xv}¤Z~0

850;/60626733389==rvsh,r̀Zx
sZ,hxx¥
h̀,hx̀

~ca ~ca 263 ,-.:343333 ,-.880:3343333 317887:38;
82<:1<:8

NIRKI�Av0qv,j.
�IWRDKIJFB�Av0qv,j.
N@LBH@APA�BRE?@�Av0qv,j.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�A�¦fb]b.g\.fb�§.¢.ab̂\]cbn.o_]f\nbdb4.̂co_.fb�§4.f_].[]bdfb4
a_d_f]_a¨̂cf_4.fbobfcgbg\.a¦d0./3an4.\aocnk̈l\cp0.rb]bf̂\]cp̂cfbp.bgcfc_dbcp<.f_a.oc]\p4.ncp_0.,\pcp̂\d̂\p.b
acf]__dgbp.\.nblb.n_m�bp0sb]fbp.g\.,\�\]edfcb<.pfkacĝ.�f_dl\dfc_dbn4.gk.mdcl\]pbn4.o]_̂\n�©._��_]g
�|_m]a\̂�4.o_]̂_.[]bpcn4.|\]a\].�[b]7k_̂\n4.c|mb�m4.nb|mdb4.l\]pb.\aocnk̈l\n4.[m��\̂.o]_�0

330252026373338913xzª.xyjZ ~ca ~ca 263 ,-.:243333 ,-.81033343333 3=7887:38;
3;<8:<18

NIRKI�Av�qv,j.
�IWRDKIJFB�Av�qv,j.
N@LBH@APA�BRE?@�A235=.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�A� rZ,Z.jh.rZq¡.¢.sZyh,̀Zx.zv,rhxZtZ4.ỳzv.rZq¡4.rv,
i,ZtrZ4.svtvr,vs£ỳrv4.rZzZr̀jZjh.s t0./3sx4.hsz̀xu£wh̀~0.rZ,Zryh,̀~ỳrZ~.Zj̀ r̀vtZ̀~<.rvs
z̀,h~4.x̀~v0.,h~̀~yhtyh~.Z.s̀r,vvtjZ~.h.xZwZ.xv}¤Z~0.sZ,rZ~.jh.,hqh,«tr̀Z<.~rus̀jy
�f_dl\dfc_dbn4.ju.mdcl\]pbn4.o]_̂\n�©.v�qv,j.�|_m]a\̂�4.zv,yv.i,Z~̀x4.�h,sh,.�[b]7k_̂\n4.c|mb�m4.nb|mdb4
l\]pb.\aocnk̈l\n4.[m��\̂.o]_�0

530:/;0/8873338982rZs̀tuv
tvwv
rvsh,r̀v
xyjZ

~ca ~ca 263 ,-.8033343333,-.263033343333887887:38;
8/<58<2=

NIRKI�A~rus̀jy.
�IWRDKIJFB�A~rus̀jy.
N@LBH@APA�BRE?@�A;3.an.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�A� rZ,Z.jh.rZq¡.¢.sZyh,̀Zx.zv,rhxZtZ4.ỳzv.rZq¡4.rv,
i,ZtrZ4.svtvr,vs£ỳrv4.rZzZr̀jZjh.s t0./3sx4.hsz̀xu£wh̀~0.rZ,Zryh,̀~ỳrZ~.Zj̀ r̀vtZ̀~<.rvs
z̀,h~4.x̀~v0.,h~̀~yhtyh~.Z.s̀r,vvtjZ~.h.xZwZ.xv}¤Z~0.sZ,rZ~.jh.,hqh,«tr̀Z<.~rus̀jy
�f_dl\dfc_dbn4.ju.mdcl\]pbn4.o]_̂\n�©

¬IJKBEA�v[p<.nbdf\p.f_a.�.db.�]\d̂\.�_]ba.\�fnm¦g_p.o\n_.o]\|_\c]_�

�IH@RAL@A¬IJKB �>Q�P�Q� UIFIP�@RIA�B�DEFR@

,-.263033343333 530:/;0/8873338982 8:7887:38;.81<53<32</33
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,-./0122232222 22145414627222/802 /97//792/:./0;52;24;<22

,-.//192232222 /51:<616467222/8== /97//792/:./0;52;24;<22

,-.01=6232222 //1=4:1/027222/860 /97//792/:./0;52;24;<22

,-.4159232222 /51:<616467222/8== /97//792/:./0;0/;29;2/=

,-.4124230:22 5219<:1<//7222/8/4 /97//792/:./0;0=;50;:42

>?@ABCDEFBGAHIJKBEALBALBEBGMIFBANOPOQQAMIRIA@ADFBG

OSBJF@EAL@ATFBG

OSBJF@ UIFI VWEBRSIXYBE

Z[\]̂_
/97//792/:
/0;02;/6

`̂\a.b[\]̂_1

àcdedfcb.g\
hdf\]]ba\d̂_

/97//792/:
/0;0/;92

ib̂cgb.cacd\d̂\1.jb̂b7k_]b.cacdedfcb;./97//792/:./0;4/;921

hdf\]]bg_
/97//792/:
/0;44;5=

`̂\a.\df\]]bg_

Zf\ĉ\
/57//792/:
//;/4;5/

Zf\ĉ\.cdgclcgmbn.gb.o]_o_p̂b1.q_]d\f\g_];.rZs̀tuv.tvwv.rvsh,r̀v.xyjZ3.rtz{7rzq;
5219<:1<//7222/8/43.o\n_.a\nk_].nbdf\.g\.,-.4124230:22.\.f_a.lbn_].d\|_fcbg_.b.,-
01==/392221.s_̂cl_;.wZxv,.th}vr̀Zjv.h.Z{~�yZjv.jh.Zrv,jv.rvs.Z.z,vzv�yZ

ub[cnĉbg_
/57//792/:
/5;56;25

ub[cnĉb��_.\a.|]mo_.g\.o]_o_p̂bp1.q_]d\f\g_];.rZs̀tuv.tvwv.rvsh,r̀v.xyjZ.8.rtz{7rzq;
5219<:1<//7222/8/4

QIRIAK@JE�HFIRADJFBJX?@ALBARBK�RE@AL@ADFBG�ASBRD�DKIRA�DEF�RDK@AL@A���QVA��

.
TFBG�A�A�A���QVA�A�A������

QR@M@EFIE.zb]̂cfcob]ba.g\p̂\.ĉ\a.bp.\ao]\pbp.b[bc�_.]\nbfc_dbgbp3.f_a.pmbp.]\po\f̂clbp.o]_o_p̂bp1.
AAAAAAAAAAAAAAAA.�Zp.o]_o_p̂bp.f_a.�.db.�]\d̂\.�_]ba.g\pfnbppc�cfbgbp�

�>Q�P�Q� �@RJBKBL@R
Q@RFBA
NOPOQQ

UBKHIRIX?@A
NOPOQQP�VVQ

��IJFDLILB �IH@RA�JDF� �IH@RA�H@WIH
UIFIP�@RI
�B�DEFR@

//1=4:1/027222/860wZxj̀,
{v�h.z̀tyv
xyjZ

�ca �ca 55< ,-./234422 ,-.514643:222 /97//792/:
26;02;59

NIRKI�A}\]a\].
�IWRDKIJFB�A}\]a\].
N@LBH@APA�BRE?@�A���.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�A� rZ,Z.jh.ru¡.¢.sZyh,̀Zx.zv,rhxZtZ3.ỳzv.ru¡3.rv,
i,ZtrZ3.svtvr,vs¡ỳrv3.rZzZr̀jZjh.s t1.922sx3.hsz̀xu¡wh̀�1.rZ,Zryh,̀�ỳrZ�.Zj̀ r̀vtZ̀�;.rvs
z̀,h�3.x̀�v3.j̀£shy,v.s t1./0rs.h.s¡�1./6rs1.,h�̀�yhtyh�.Z.s̀r,vvtjZ�.h.xZwZ.xv~¤Z�1

22145414627222/802xz¥.xyjZ �ca �ca 55< ,-.9432222 ,-.<104232222 2=7//792/:
2:;/9;0/

NIRKI�Av�qv,j.
�IWRDKIJFB�Av�qv,j.
N@LBH@APA�BRE?@�A4254.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�A� rZ,Z.jh.ru¡.¢.sZyh,̀Zx.zv,rhxZtZ3.ỳzv.ru¡3.rv,
i,ZtrZ3.svtvr,vs¡ỳrv3.rZzZr̀jZjh.s t1.992sx3.hsz̀xu¡wh̀�1.rZ,Zryh,̀�ỳrZ�.Zj̀ r̀vtZ̀�;.rvs
z̀,h�3.x̀�v3.j̀£shy,v.s t1./0rs.h.s¡�1./6rs1.,h�̀�yhtyh�.Z.s̀r,vvtjZ�.h.xZwZ.xv~¤Z�1.sZ,rZ�
jh.,hqh,¦tr̀Z;.�rus̀jy.�f_dl\dfc_dbn3.ju.mdcl\]pbn3.o]_̂\n�§.v�qv,j.�|_m]a\̂�3.zv,yv.i,Z�̀x3.}h,sh,
�[b]7k_̂\n3.c|mb�m3.nb|mdb3.l\]pb.\aocnk̈l\n3.[m��\̂.o]_�1

/51:<616467222/8==rvsh,r̀Zx
sZ,hxx©
h̀,hx̀

�ca �ca 55< ,-.5232222 ,-./21/0232222 207//792/:
/4;90;9/

NIRKI�Av1qv,j.
�IWRDKIJFB�Av1qv,j.
N@LBH@APA�BRE?@�Av1qv,j.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�A�ªfb]b.g\.fk̈.¢.ab̂\]cbn.o_]f\nbdb3.̂co_.fk̈3.f_].[]bdfb3
a_d_f]_a¨̂cf_3.fbobfcgbg\.aªd1.922an3.\aocnk̈l\cp1.rb]bf̂\]cp̂cfbp.bgcfc_dbcp;.f_a.oc]\p3.ncp_3.gc«a\̂]_.aªd1
/0fa.\.a �̈1./6fa1.,\pcp̂\d̂\p.b.acf]__dgbp.\.nblb.x_m�bp1sb]fbp.g\.]\�\]edfcb;.pfkacĝ.�f_dl\dfc_dbn3.gk
mdcl\]pbn3.o]_̂\n�§._��_]g.�|_m]a\̂�3.o_]̂_.[]bpcn3.|\]a\].�[b]7k_̂\n3.c|mb�m3.nb|mdb3.l\]pb.\aocnk̈l\n3.[m��\̂
o]_�1

5219<:1<//7222/8/4rZs̀tuv
tvwv
rvsh,r̀v
xyjZ

�ca �ca 55< ,-./122232222,-.55<122232222//7//792/:
/<;5/;4=

NIRKI�A_��_]g.
�IWRDKIJFB�A_��_]g.
N@LBH@APA�BRE?@�A992.an.
UBEKRDX?@AUBFIH�ILIAL@AVW�BF@AV�BRFIL@�A� rZ,Z.jh.ru¡.¢.sZyh,̀Zx.zv,rhxZtZ3.ỳzv.ru¡3.rv,
i,ZtrZ3.svtvr,vs¡ỳrv3.rZzZr̀jZjh.s t1.922sx3.hsz̀xu¡wh̀�1.rZ,Zryh,̀�ỳrZ�.Zj̀ r̀vtZ̀�;.rvs
z̀,h�3.x̀�v3.j̀£shy,v.s t1./0rs.h.s¡�1./6rs1.,h�̀�yhtyh�.Z.s̀r,vvtjZ�.h.xZwZ.xv~¤Z�1.sZ,rZ�
jh.,hqh,¦tr̀Z;.�rus̀jy.�f_dl\dfc_dbn3.ju.mdcl\]pbn3.o]_̂\n�§.v�qv,j.�|_m]a\̂�3

¬IJKBEA�v[p;.nbdf\p.f_a.�.db.�]\d̂\.�_]ba.\�fnmªg_p.o\n_.o]\|_\c]_�
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+,-./01.02,345 6789:68; <,=,:>./,0?5@AB=/.

CDEFFGHIIIJIIII FIHKGLHGMMNIIIMOMP MKNMMNKIMLEMQRFIRIPRGII

CDEMIHMQIJIIII MFHLGSHSPSNIIIMOTT MKNMMNKIMLEMQRFIRIPRGII

CDEGHQPIJIIII IIHPFPHPSINIIIMOQI MKNMMNKIMLEMQRFIRIPRGII

CDEFHPSPJLIII MMHTPLHMQINIIIMOSQ MKNMMNKIMLEMQRFIRIPRGII

CDEQHIPSJIIII MFHLGSHSPSNIIIMOTT MKNMMNKIMLEMQRQMRMFRSMF

CDEFHFGPJLGII FIHKGLHGMMNIIIMOMP MKNMMNKIMLEMQRQTRFPRKQT

7U.05VAB=5W0-,345B015015B5WX,=50YZ:Z880X,/,0.0A=5W

Z[53=.B01.0\=5W

Z[53=. <,=, ]̂ B5/[,_̀ 5B

abcdef
MKNMMNKIML
MQRQIRMS

gechEibcdefH

ghjklkmjiEnc
okmcddihckef

MKNMMNKIML
MQRQMRKI

piejniEjhjkckecHEqieiNrfdiEjhjklkmjiREMKNMMNKIMLEMQRPMRKIH

okmcddinf
MKNMMNKIML
MQRPPRFT

gechEckmcddinf

amcjec
MFNMMNKIML
MMRMPRFM

amcjecEjknjsjntiuEniEvdfvfweiHExfdkcmcnfdREyazg{|}E{}~}Ey}zoCyg}E��qaJEy{��Ny�xR
FIHKGLHGMMNIIIMOMPJEvcufEhcurfdEuikmcEncECDEFHFGPJLGIIEcEmfhEsiufdEkc�fmjinfEiECD
FHFGFJFGIIHEzfejsfRE~a�}CEa����aq}EqoEay}Cq}Ey}zEaE�C}�}��a

|ibjujeinf
MFNMMNKIML
MFRFSRIF

|ibjujei��fEchE�dtvfEncEvdfvfweiwHExfdkcmcnfdREyazg{|}E{}~}Ey}zoCyg}E��qaEOEy{��Ny�xR
FIHKGLHGMMNIIIMOMP

8,/,04.3B�-=,/0A3=53_U.0150/54�/B.01.0A=5W�0[5/A�A4,/0�AB=�/A4.01.0�?�8]0��

E
\=5W�0�0�0�?�8]0�0�0��6�?�

8/.X.B=,BE�idejmjvidihEncwecEjechEiwEchvdcwiwEibij�fEdcuimjfkiniwJEmfhEwtiwEdcwvcmejsiwEvdfvfweiwHE
0000000000000000E�awEvdfvfweiwEmfhE�EkiE�dckecE�fdihEncwmuiwwj�jminiw�

6789:68; ;./35451./
8./=50
YZ:Z88

<54-,/,_U.0
YZ:Z88:6]]8

��,3=A1,15 +,-./0�3A=� +,-./0�-.̂ ,-
<,=,:>./,
?5@AB=/.

MMHTPLHMQINIIIMOSQ~a�qgC
�}�oE�g{�}
��qa

�jh �jh FS CDEMTJKIII CDESMLJKIII MKNMMNKIML
ISRQIRFK

Y,/4,�0�cdhcdE
;,̂ /A4,3=5�0�cdhcdE
Y.15-.0:0+5/BU.�0���E
<5B4/A_U.0<5=,-�,1,01.0] �̂5=.0]�5/=,1.�0� yaCaEqoEyax¡E¢Eza�oCga�E�}Cyo�a{aJE�g�}Eyax¡JEy}C
pCa{yaN}�C}JExg�o�aqaJEya�aygqaqoEz {EGIz�JEyaCay�oCg��gya�Eaqgyg}{ag�REy}zE�gCo�J
xg�o�aq}JE�g�}HECo�g��o{�o�EaEzgyC}}{qa�H

MFHLGSHSPSNIIIMOTTy}zoCyga�
zaCo��£
ogCo�g

�jh �jh FS CDEFIJIIII CDEMHIGIJIIII IQNMMNKIML
MPRKQRKM

Y,/4,�0p~E
;,̂ /A4,3=5�0p~E
Y.15-.0:0+5/BU.�0p~E
<5B4/A_U.0<5=,-�,1,01.0] �̂5=.0]�5/=,1.�0�¤midiEncEmi�¥E¢EhiecdjiuEvfdmcuikiJEejvfEmi�¥JEmfdEbdikmiNftdfJ
�juceiniJEmivimjnincEh¤kEGIhuJEmidimecdjwejmiwEinjmjfkijwREmfhEvjdcwJE�juceinfJEujwfHECcwjweckecwEiEhjmdffkniwH
zidmiwEncEdc�cdlkmjiREwmrhjne�jeihidie¦E�juceinfEftdfJEvfhcdfncE�juceinfEftdfJE�funckEfi§�JEf��fdnE�mftv
�uih�JEvfdefEbdiwjuJE�cdhcd�mftvE�funE�juceinf�JË fu��E�kc̈ EbfkcJEvinn¦JEscdiJEhjkw§JE§jcsEnftdinfJE�funJ
butcE�funJEkjmcE�funJEc���H

IIHPFPHPSINIIIMOQI��©E��qa �jh �jh FS CDEQIJIIII CDEMHQQIJIIII ITNMMNKIML
ILRMKRQM

Y,/4,�0}�x}CqE
;,̂ /A4,3=5�0}�x}CqE
Y.15-.0:0+5/BU.�0�}xgaE
<5B4/A_U.0<5=,-�,1,01.0] �̂5=.0]�5/=,1.�0� yaCaEqoEyax¡E¢Eza�oCga�E�}Cyo�a{aJE�g�}Eyax¡JEy}C
pCa{yaN}�C}JExg�o�aqaJEya�aygqaqoEz {EMIIz�JEyaCay�oCg��gya�Eaqgyg}{ag�REy}zE�gCo�J
xg�o�aq}JE�g�}HECo�g��o{�o�EaEzgyC}}{qa�HEzaCya�EqoECoxoCª{ygaRE�y|zgq�E�jeihidie¦E�juceinf
ftdfJEvfhcdfncE�juceinfEftdfJE�funckEfi§�JE}�x}CqE�mftvE�uih�JE�}C�}EpCa�g�JE�oCzoCE�mftvE�fun
�juceinf�JE«}�xxE�kc̈ EbfkcJEvinn¦JEscdiJEhjkw§JE§jcsEnftdinfJE�funJEbutcE�funJEkjmcE�funJEc���H

FIHKGLHGMMNIIIMOMPyazg{|}
{}~}
y}zoCyg}
��qa

�jh �jh FS CDEMHIIIJIIIICDEFSHIIIJIIIIMMNMMNKIML
MGRFMRPT

Y,/4,�0f��fdnE
;,̂ /A4,3=5�0f��fdnE
Y.15-.0:0+5/BU.�0mfhE�jucecEnftdinfE
<5B4/A_U.0<5=,-�,1,01.0] �̂5=.0]�5/=,1.�0� yaCaEqoEyax¡E¢Eza�oCga�E�}Cyo�a{aJE�g�}Eyax¡JEy}C
pCa{yaN}�C}JExg�o�aqaJEya�aygqaqoEz {EGIz�JEyaCay�oCg��gya�Eaqgyg}{ag�REy}zE�gCo�J
xg�o�aq}JE�g�}HECo�g��o{�o�EaEzgyC}}{qa�HEzaCya�EqoECoxoCª{ygaRE�y|zgq�E�jeihidie¦E�juceinf
ftdfJEvfhcdfncE�juceinfEftdfJE�funckEfi§�JE}�x}CqE�mftv
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+,-./0123456789:;<57;=>7?7:97@A<:B<7@=A9>7<C;8DEF=57G<8=7GA<H=<IA=J

K,LMN1OM1+,-./ PQRSTPRU V,W,TXMN,1Y/Z[0WNM

\]7̂_̀aaabaaaa ầcdèdffgaaafhfi fcgffgcafe7fj6̂a6ai6daa

\]7f̀jjabaaaa aàî ìi_agaaafhja fcgffgcafe7fj6̂a6ai6daa

\]7f̀adabaaaa f̂ èd_̀_i_gaaafhkk fcgffgcafe7fj6̂a6ai6daa

\]7_febcaaa ff̀kièfjagaaafh_j fcgffgcafe7fj6̂a6ai6daa

\]7ĵ cbaaaa f̂ èd_̀_i_gaaafhkk fcgffgcafe7fj6jf6ci6d̂ ^

\]7_jdb̂jaa ầcdèdffgaaafhfi fcgffgcafe7fj6jk6̂i6ifa

QlM1/m[0W/n1L,-./01O/1O/0/no,W/1pqTqRR1o,N,1M1[W/n
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�=BI�=67�x�3\7�{�3�yx}3

�94I8IB9F=
f̂ gffgcafe
f̂ 6̂_6â
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;�<cbO/�\�/++ ccb.c+b0�O�+++.��. .O�..�O+.,<.�-/�-+�-�.+
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BWKRBWKR@?ABBB?hRD]QeG�ISa9�GbIh
_̂̀ fa9dI�QeT9d
G̀f_a�9̂ 9_IQ
Q�f_a�9̂ 9_IQ

�LH �LH @D ajI?DdV@BBajIFDWdDWBB?@A??A@B?C
?FEB?EDi

�26q2�pbc_aI
�246tq2./-�pbc_aI
�0v-s0p�p�-65u0�p@VBÌbI
1-5q6t7u0p1-/2sz2v2pv0p34�-/0p3y-6/2v0�p�9�9dÌ 9�QaG9bI�GTa_I�a9e�f9aQe�QIGê _b_adI9b��a9
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àcdedfcb.g\
hdf\]]ba\d̂_

71:77:157<
70=07=/9

ib̂cgb.cacd\d̂\6.jb̂b:k_]b.cacdedfcb=.71:77:157<.70=47=/96

hdf\]]bg_ 71:77:157<`̂\a.\df\]]bg_

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 69/2019 (0622348)         SEI 0009836-29.2019.6.02.8000 / pg. 15



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� �+���

,-.,/.0,

123453
,06,,678,9
,,.,:.77

123453;4<=4>4=?@A;=@;BCDBDE5@F;GDC<323=DC.;HIJKLHM1N;J1LKNNO;KMLKNMP;HQRS6HRG.
,0F9:TFT-T6888,UVVP;B3AD;W3AXDC;A@<23;=3;LY;79-P8888;3;2DW;>@ADC;<3ZD24@=D;@;LY;79/P9T88F
JD54>D.;[1NIL;1S\]̂1_I;_K;1HIL_I;HIJ;1;RLIRI]̂1

@̀a4A45@=D
,06,,678,9
,0.0T.79

@̀a4A45@bcD;3W;ZC?BD;=3;BCDBDE5@EF;GDC<323=DC.;HIJKLHM1N;J1LKNNO;KMLKNM;U;HQRS6HRG.
,0F9:TFT-T6888,UVV

defeghijklmnefgojnpjqrigspgfphlfkigsigonptugvpfowohefgxoknyfohigsigz{|d}g~�

;
�npt�g�g�gz{|d}g~g�g��{{�

dfi�iknek;R@C5424B@C@W;=3E53;453W;@E;3WBC3E@E;@a@4�D;C3A@24D<@=@EP;2DW;E?@E;C3EB3254>@E;BCDBDE5@EF;
gggggggggggggggg;�1E;BCDBDE5@E;2DW;�;<@;�C3<53;�DC@W;=3E2A@EE4�42@=@E�

��d���d� �ifjphpsif
difnpg
����dd

�phmefeqrig
����dd��}}d

�lejnosesp �emifg|jon�
�emif
zmi�em

�ene��ife
{p�oknfi

,0F9:TFT-T6888,UVVHIJKLHM1N
J1LKNNO;KMLKNM

]4W ]4W 0 LY;98P8888 LY;7V8P88888/6,,678,9
,-.7T.89

�efhe�gNOIL;
�e�fohejnp�gNOIL;
�ispmig�g�pfkri�gNOIL;
�pkhfoqrig�pnemxesegsig}��pnig}wpfnesi�gS@CC@;�Z?@6E?2D;�;W@53C4@A;>4=CD;5C@<EB@C3<53;4<2DADCP;54BD;a42D
=3;�@2@P;2@B@24=@=3;W�<;,P-AF;J@C2@E;_3;C3�3C�<24@.;=@�XDW3P;A�DCP;aD<;ZD?CW35;�CD�3W@2�P;XDW3;E5�A3F

77F98TF80:6888,UT8HIJKLHM1N;̂�[
HIJKLHMI;K
]KL[MHI;U
KMLKNM

]4W ]4W 0 LY;,V:P9/88LY;-0TP:7888V6,,678,9
,0.7,./-

�efhe�g N1]]\̂ MN;
�e�fohejnp�g N1]]\̂ MN;
�ispmig�g�pfkri�g¡MHI;_K;S1H1;U;,P:N;
�pkhfoqrig�pnemxesegsig}��pnig}wpfnesi�gS1LL1P;J1̂KLM1N;1¢I;MQI�M_£[KNP;H1R1HM_1_K;,;NP
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2019.
À COMAP, para elaborar minuta do edital para

repetição do certame dos itens desertos, considerando a
instrução dos autos que veicularam a licitação originária.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2019, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0625662 e o código CRC 63856BA8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para atendimento do

Despacho GSAD 0625662.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/11/2019, às 17:27, 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
0626576 e o código CRC A4762CE1.
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  PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO SEI Nº 0009836-29.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a objetivando a aquisição de material de 
consumo – material de copeiragem, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração. 

 
 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 – DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo - 
material de copeiragem, conforme especificações constantes no Anexo I-A deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 
2.1.     As entregas deverão ser feitas em até 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na 
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D – Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 
8h às 18hs de segunda-feira a quinta-feira, e entre 8h e 13h30min. as sextas-feiras. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                            
3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação 

Minuta de edital (0627243)         SEI 0009836-29.2019.6.02.8000 / pg. 26



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital 
e seus anexos. 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame; 

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor total do item ofertado; 

b) Marca; 

c) Fabricante;  

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I e I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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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. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que compõe 

o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para 

efeito de escalonamento. 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

Minuta de edital (0627243)         SEI 0009836-29.2019.6.02.8000 / pg. 31



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 por lote, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

7.19.1.    O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada 
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 

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: 
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1.1.1. no pais; 

1.1.2. por empresas brasileiras;  

1.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

1.1.4. 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.  

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. 
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8.3.1. Os preços máximos fixados estão disponíveis no Anexo I-A, que, de modo 
algum, vincula 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.  

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

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

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

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

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

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

aceitação da proposta. 

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

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

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

classificação. 

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

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

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado, inclusive marca e modelo; 

d) conter o preço total de cada item que compõe o lote 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 23.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
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14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, 
inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este 
edital e seus anexos. 
 
16.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
16.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato. 
 
16.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior 
ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
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17.1. A entrega do material deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, a 
partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria, CEP 
57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs de segunda-
feira  a quinta-feira, e entre 8h e 13h30min. às sextas-feiras, para aceitação e 
consequente recebimento do objeto licitado. 
 
17.2.  Os materiais serão recebidos: 
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com as 
especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
 
17.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
17.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 03 (três) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o 
termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
17.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
17.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
17.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá 
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas 
na Seção 18. 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1. 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.  
 
18.2.  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. 
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18.3. 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. 
 
18.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de penalidades, variáveis de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) 
em atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
(quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação 
do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
 
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em 
desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 (cinco) dias de 
atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será considerada inexecução 
parcial do contrato;  

 
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na 
alínea “b”; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 
18.4.1.   As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato celebrado. 

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

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

 
18.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
18.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
19 – DO PAGAMENTO 
 
19.1. 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. 
 
19.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
19.3. Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 

19.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
19.5.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata o item anterior. 
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19.6. 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% 
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
20.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2019, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
21 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; 
e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 
 

22 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
22.1. São obrigações da Contratada: 
 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com 
este  edital de licitação e seus  anexos; 

b)  Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos; 

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
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de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 

d) Entregar os produtos em embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas 
por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação 
vigente; 

e) Entregar os produtos contendo em cada embalagem, conforme o caso, as 
seguintes informações: 

 e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade, este com o mínimo de 12 meses para 
todos os itens; 

 e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

 e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram 
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, 
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação 
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação; 

 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 

 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 

 
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis 
com o regime de Direito Público. 
 

23 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
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23.1.       Os itens que serão adquiridos, por serem de material de uso 
duradouro, implicarão consideravelmente na diminuição do uso de material descartável, 
por todas as unidades da Justiça Eleitoral; Os materiais compostos 100% de aço 
inoxidável, por se preservar por tempo indeterminado, elimina, praticamente, descartes 
frequentes; não eliminam resíduos tóxicos em sua fabricação e tampouco no manuseio; 
este tipo de aço é um material nobre e quase sem descarte, sendo totalmente 
reaproveitado e de reciclagem simples. O mesmo ocorre com o vidro, que é 100% 
reciclável e sua matéria prima básica (areia), assim como a da porcelana (argila), é 
encontrada de forma abundante na natureza.   

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

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

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

24.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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24.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
24.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações, quantidades e valor máximo  do material; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 
24.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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              ANEXO I 

  TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETO – Aquisição de material de copeiragem conforme especificado no Anexo I-A, 
visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas 
atividades durante o exercício de 2019/2020. 

1.1- A presente aquisição não faz parte da PLOA 2019, porém, enquadra-se na despesa 
MATERIAL DE COPA E COZINHA. Sugerimos que ocorra através de pregão eletrônico, por 
GRUPO, para AQUISIÇÃO IMEDIATA. 

1.2 - Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I; art. 15, I e IV e art. 23, §§ 1º e 2º (Lei 8.666/1993), 
informamos que os itens constantes desse procedimento foram subdivididos em grupos, 
de acordo com a similaridade de cada um (tipo de material a ser fornecido), garantindo 
uma certa padronização dos itens e a compatibilidade das especificações técnicas e de 
desempenho, assim como condições iguais de manutenção, assistência e garantia 
oferecidas. 

 1.3 - JUSTIFICATIVA: A presente aquisição surgiu a partir da necessidade do órgão, após a 
verificação junto aos serviços de copeiragem, de que o quantitativo dos itens em 
uso nesta Sede estavam em número reduzidíssimo e prejudicando a prestação dos 
mesmos, devido às quebras e outras avarias apresentadas, dado o longo tempo de uso 
dos itens, sem que tivesse ocorrido novas aquisições sequer para reposição e menos 
ainda para suprir o acréscimo da demanda existente, nas sessões do pleno desta corte e 
nos gabinetes da presidência, corregedoria e diretoria geral, onde funcionam os serviços 
de copeiragem. Ainda, em conformidade com a proposição do PLS (Plano de Logística 
Sustentável), no intuito de diminuir o consumo de material plásticos descartáveis no 
órgão. 

Ademais, no tocante às unidades cartorárias da Justiça Eleitoral em Alagoas, não houve 
fornecimento desse tipo de material de copa e cozinha, desde que foram instituídas, 
contrapondo-se às demais ofertas aos cartórios de toda a estrutura de eletrodomésticos -
 bens permanentes - como fogão, geladeira, frigobar, microondas, cafeteira, e material de 
consumo tais como os gêneros alimentícios: café moído, açúcar, chás diversos e adoçante, 
sem que tenhamos lhes ofertado os materiais de consumo respectivos aos serviços de 
copa e cozinha alvo deste Termo de Referência. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1- Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 05 (DIAS) dias corridos. 

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I-A deste Edital, 
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de 
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fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 

 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e 
deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento 
ou período de validade, este com o mínimo de 12 meses para todos os itens. 

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;   

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. 

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1- O Prazo de entrega será de 30 (TRINTA) dias corridos, improrrogáveis, contados 
do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 
18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 13h30 às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 3 (TRÊS) dias úteis após o recebimento 
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o material 
será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

  

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa de 
mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

5.1-  0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o 
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato. 

5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior 
ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido no item 5.2. 

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993.  

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 
   

6.  PAGAMENTO 

6.1- O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 
em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente 
atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

6.4- O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

6.5- Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 

6.6- Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
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 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO  

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e o atesto das notas fiscais será 
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à época 
do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade competente, se 
necessário. 

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE   

Exigimos que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 
e que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento, tudo conforme Art. 
5º, incisos I e III, da IN 01/2010.      

Os itens a adquirir, por serem de material de uso 
duradouro, implicarão consideravelmente na diminuição do uso de material descartável, 

Minuta de edital (0627243)         SEI 0009836-29.2019.6.02.8000 / pg. 53



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

por todas as unidades da Justiça Eleitoral; Os materiais compostos 100% de aço 
inoxidável, por se preservar por tempo indeterminado, eliminam, praticamente, descartes 
frequentes; não eliminam resíduos tóxicos em sua fabricação e tampouco no manuseio; 
este tipo de aço é um material nobre e quase sem descarte, sendo totalmente 
reaproveitado e de reciclagem simples. O mesmo ocorre com o vidro, que é 100% 
reciclável e sua matéria prima básica (areia), assim como a da porcelana (argila), é 
encontrada de forma abundante na natureza.  
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                                     ANEXO I-A 

       ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES, ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANT. UNID. VALOR TOTAL 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

1 

AÇUCAREIRO COM PÁ PARA AÇÚCAR E 
TAMPA FIXA - MATERIAL 100% AÇO 
INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO OU 
OVAL, CAPACIDADE 300G, PÁ PARA 
AÇÚCAR 100% INOX E TIPO 
MONOBLOCO. MARCAS DE REFERÊNCIA: 
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF. 

53 Unid. R$ 1.426,76 

 

 

2 

BANDEJA 100%  AÇO INOXIDÁVEL, 
FORMATO REDONDA, TIPO GARÇOM, 
COMPRIMENTO 40CM DE DIÂMETRO, 
ESPESSURA MÍN 3MM, SERVIR BEBIDAS E 
REFEIÇÕES. MARCAS DE REFERÊNCIA: 
LYOR (prime), TRAMONTINA, BRINOX, 
WOLFF. 

 

 

6 Unid. R$ 247,62 

3 

BANDEJA 100%  AÇO INOXIDÁVEL, 
FORMATO RETANGULAR, COM ALÇAS, 
MEDIDAS APROX. 35CM x 25CM, 
ESPESSURA MÍN 3MM, SERVIR BEBIDAS E 
REFEIÇÕES. MARCAS DE REFERÊNCIA: 
LYOR, TRAMONTINA, WOLFF. 

48 Unid. R$ 2.800,32 

4 

COLHER DE CHÁ – MATERIAL CORPO 
100% AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 
MONOBLOCO, TAMANHO MÍN 12CM E 
ESPESSURA MÍN 1,5MM. MARCAS DE 
REFERÊNCIA: TRAMONTINA, BRINOX, 
WOLFF.  

48 Unid. R$ 69,60 

5 

COLHER P/ XÍCARA DE CAFÉ – MATERIAL 
CORPO 100% AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 
MONOBLOCO, TAMANHO MÍN 9CM E 
ESPESSURA MÍN 0,8MM.  MARCAS DE 
REFERÊNCIA: TRAMONTINA, BRINOX, 
WOLFF.        

48 Unid. R$ 48,00 

 

6 

COLHER TIPO BAILARINA, RETA, MÍN. 
30CM, MATERIAL CORPO 100% EM AÇO 
INOXIDÁVEL, TIPO MONOBLOCO, 
 MARCAS DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, 
BRINOX, WOLFF.  

6 Unid. R$ 38,28 
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7 

FAQUEIRO EM AÇO, 100% INOXIDÁVEL, 
CONTENDO 24 PEÇAS, SENDO 06 FACAS 
SERRILHADAS 4”, 06 GARFOS DE MESA, 
06 COLHERES DE MESA, 06 COLHERES 
DE CHÁ, LAMINAS E CABOS 
MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA 
PEÇA. APRESENTADO EM CAIXA 
LITOGRAFADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: 
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF.  

52 Unid. R$ 3.191,24 

 

8 

FAQUEIRO EM AÇO, 100% INOXIDÁVEL, 
CONTENDO 76 PEÇAS, SENDO 12 FACAS 
DE MESA, 12 GARFOS DE MESA, 12 
COLHERES DE MESA, 12 COLHERES DE 
CAFÉ, 12 COLHERES DE SOBREMESA , 12 
GARFOS DE SOBREMESA, 1 COLHER 
PARA SALADA, 1 GARFO PARA SALADA, 1 
PÁ PARA BOLO, 1 COLHER PARA AÇÚCAR, 
LAMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU 
SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA. 
APRESENTADO EM CAIXA LITOGRAFADA 
OU MADEIRA. MARCAS DE REFERÊNCIA: 
TRAMONTINA (italy), LYOR, WOLFF.  

3 Unid. R$ 793,96 

9 

DESCANSO PARA COPO, 100% EM AÇO 
INOXIDÁVEL, REDONDO, DIÂMETRO MÍN. 
9CM,  PRATEADO, CONJUNTO COM 06 
DESCANSOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: 
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF.  

105 Unid. R$ 595,35 

10 

PORTA GUARDANAPO, 100% EM AÇO 
INOXIDÁVEL, MEDINDO APROX. 
14,5x2,5x6cm, MARCAS DE REFERÊNCIA: 
LYOR (prime), TRAMONTINA, BRINOX, 
WOLFF. 

53 Unid. R$ 983,68 

11 

JARRA ÁGUA/SUCO EM AÇO 100% 
INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2L, MARCAS 
DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, BRINOX, 
WOLFF. 

45 Unid. R$ 2.344,50 

02 12 

GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL 
REVESTIDA EM AÇO INOXIDÁVEL, 
CAPACIDADE 3,5 LITROS, DE PRESSÃO, 
COM ALÇA, AMPOLA DE VIDRO. DEVERÁ 
ATENDER AS 
ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA 
NORMA NBR 13282 DA ABNT. 

2 Unid. R$ 508,76 
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    ANEXO II   

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 7007 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

  À SAD

 

  Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
material de consumo – material de copeiragem.
 
Dessa forma, a Seção de Licitações e Contratos elaborou nova minuta de edital
contemplando os lotes 3 e 4 do PE nº 69/2019, que restaram desertos.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da aquisição.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
 
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 26/11/2019, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0627247 e o código CRC FDD072B5.
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DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2019.
 
 
Ratifico os termos da minuta elaborada pela Seção de

Licitações e Contratos, consoante evento nº 0627243, ajustada ao
novo Decreto nº 10.024/2019.

Impende assinalar que a presente proposição baseia-se
na instrução veiculada nos autos de n.º 0006877-85.2019.6.02.8000,
conforme destacada em nosso Despacho 0625662.

À AJ-DG para a competente análise e aprovação da
minuta.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/11/2019, às 20:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628013 e o código CRC C1256AEA.

0009836-29.2019.6.02.8000 0628013v1
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PROCESSO : 0009836-29.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : REPETIÇÃO DE CERTAME  - PE 69/2019 - MATERIAL DE COPEIRAGEM

 

Parecer nº 2521 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Trata-se de repetição de certame parcialmente

fracassado, em decorrência da ausência de lances para os
Lotes 3 e 4 do Pregão Eletrônico n.º 69/2019, conforme Ata da
Sessão Eletrônica, anexa (0622348) .

O edital original almejava a aquisição de material
de consumo – material de copeiragem,  para atender
à demanda das Unidades Administrativas do TRE/AL, 
consoante Termo de Referência  (0607303) elaborado pela
SEALMOX.
 
1. DO PROCEDIMENTO
 

O Procedimento SEI 0006877-85.2019.6.02.8000,
no qual tramitou a primeira licitação, foi apenso aos presentes
autos e dele constam todas as peças essenciais, já citadas no
Parecer  2183 (0608854), da lavra desta Assessoria Jurídica,
não havendo necessidade de aqui reproduzir os mesmos
termos de antes, razão pela qual ratificamos aquele
documento e acrescentamos os novos elementos a seguir.

Com a informação do fracasso, a SLC ajustou a
minuta anterior, para subtrair os itens que lograram êxito na
aquisição (0627243).

Ademais, como o edital antecedente havia sido
publicado na vigência do antigo decreto, o novo instrumento
foi ajustado para contemplar as regras do novo Decreto
10.024/2019, que modificou o procedimento do Pregão.

 
2. DA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO 

De acordo com a informação SLC (0627247), a nova
minuta manteve a exclusividade de participação conferida às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em virtude do
valor estimado da aquisição, bem como continuou divulgando
os preços orçados com base no entendimento do TCU,
exarado no Acórdão 2.166/2014.

Uma das novidades do Decreto do novo pregão
eletrônico, contudo, é a possibilidade de considerar o
orçamento como sigiloso, com base no Art. 15: 

Art. 15.  O valor estimado ou o valor
máximo aceitável para a contratação, se
não constar expressamente do edital,
possuirá caráter sigiloso e será
disponibilizado exclusiva e
permanentemente aos órgãos de controle
externo e interno.
§ 1º  O caráter sigiloso do valor estimado
ou do valor máximo aceitável para a
contratação será fundamentado no § 3º do
art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e no art. 20 do
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
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§ 2º  Para fins do disposto no caput, o
valor estimado ou o valor máximo
aceitável para a contratação será tornado
público apenas e imediatamente após o
encerramento do envio de lances, sem
prejuízo da divulgação do detalhamento
dos quantitativos e das demais
informações necessárias à elaboração das
propostas.
 

Como se pode ver, para que o orçamento tenha
caráter sigiloso, nos termos do § 1º do art. 15 do novo
Decreto, será indispensável que o órgão ou entidade
promotora do certame enquadre a peça na hipótese do § 3º do
art. 7º da Lei de Acesso à Informação (LAI) e no art. 20 do
Decreto nº 7.724/2012, diploma cujo objeto é a
regulamentação da LAI.

Segundo o manual de Aplicação da Lei de Acesso à
Informação na Administração Pública Federal, em obediência
ao princípio da máxima divulgação, a restrição de acesso a um
documento preparatório depende de fundamentação. Tal
motivação deve ser baseada no potencial risco de dano que a
divulgação desse documento, ou das informações
nele contidas, possa acarretar  para o resultado do processo
ou para a sociedade. (BRASIL. Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Aplicação da Lei
de Acesso à Informação na Administração Pública Federal. 3
ed. Brasília: CGU, 2017, p. 67. Disponível em: <
http://www.acessoainformacao.gov.br/lai-para-sic/sic-apoio-
orientacoes/guias-e-orientacoes/aplicacao-lai-3a-edweb-
002.pdf>).

O Acórdão nº 2080/2012 – Plenário do TCU, já
tinha admitido a indisponibilidade de acesso ao orçamento
estimado do pregão até o fim da fase de lances nas situações
em que a divulgação do preço de referência tiver o potencial
de prejudicar a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração:

Em sede de licitação, na modalidade
pregão, não se configura violação ao
princípio da publicidade o resguardo do
sigilo do orçamento estimado elaborado
pela Administração até a fase de lances,
sendo público o seu conteúdo após esse
momento. Acórdão nº 2080/2012
– Plenário – TCU

No mesmo sentido, o Acórdão nº 2150/2015 –
Plenário, em cujo sumário consta:

3. Na realização de pregões para compras
de medicamentos e materiais hospitalares,
a divulgação, nos editais, dos preços
estimados pela administração não se
mostra vantajosa, devendo ocorrer apenas
após a fase de lances. Acórdão nº
2150/2015 – Plenário – TCU.

 
Assim, com edição do novel Decreto, sempre que

a divulgação do valor estimado apresentar riscos para a
seleção da proposta mais vantajosa para
a Administração,  o responsável deverá,
fundamentadamente, determinar a peça orçamentária como
um documento preparatório nos termos do art. 7º, § 3º, da
LAI, c/c o art. 20 do Decreto nº 7.724/2012, motivo pelo qual
deve ser mantida em sigilo até o fim da fase de lances do
pregão.
 
3. CONCLUSÃO

Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição
de certame fracassado,  com aproveitamento de elementos do
PE 69/2019, inclusive termo de referência já aprovado,
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promovendo-se, de todo modo, os ajustes na redação da
minuta do edital, na forma noticiada pela SLC (0627247).

Quanto ao aspecto orçamentário, vale
ressaltar  ainda o aproveitamento da reserva de crédito em
valor suficiente à contemplação da demanda (0608325).

Assim, em complementação ao Parecer nº 2183
(0608854) e nos termos do parágrafo único, do Art. 38, da Lei
nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço por lote  (0627243), objetivando a aquisição de material
de consumo – material de copeiragem, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração

  À consideração superior.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 29/11/2019, às 06:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/11/2019, às 07:27, 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
0628049 e o código CRC 98D76D94.

0009836-29.2019.6.02.8000 0628049v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 29 de novembro de 2019.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento tendente a aquisição de material de consumo – material de
copeiragem, mediante PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote .

 

A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral aprovou a minuta de certame constante do
evento SEI 0628049, frente a sua regularidade jurídica.

 

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

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/12/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628805 e o código CRC 8B282FD2.

0009836-29.2019.6.02.8000 0628805v1
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PROCESSO : 0009836-29.2019.6.02.8000
INTERESSADO : JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO

ASSUNTO : Termo de referência. Aquisição de material de consumo – material de copeiragem.

 

Decisão nº 3688 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Após a análise do presente feito e com base na

manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0628049),
constato a regularidade de sua tramitação e, com isso, aprovo a
minuta do edital de pregão constante do evento 0627243.

 
Autorizo, a seguir, a abertura da fase externa do certame

que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor
preço por lote, visa à aquisição de material de consumo – material de
copeiragem, tudo nos moldes das especificações que constam do
Anexo I-A da minuta do edital.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para publicação

da decisão, veiculação do edital e demais providências necessárias à
realização do certame.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 04/12/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0631478 e o código CRC 6A8B9228.

0009836-29.2019.6.02.8000 0631478v2
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DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2019.
À Diretoria Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Trata-se de procedimento para realização de

certame com vistas à aquisição de material de consumo
relativo à copeiragem, devidamente instruído e autorizado por
Decisão da Presidência deste Tribunal.

Entretanto, considerando a proximidade do término
do exercício e que o cumprimento da Decisão 3688 (0631478),
entraria no período de recesso desta Justiça Eleitoral,
pedimos vênia para sugerir a abertura da fase externa do
pregão eletrônico somente no próximo exercício,
condicionada à disponibilidade orçamentária.

Assim, evoluo o feito para análise e deliberação de
Vossa Senhoria.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2019, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0632230 e o código CRC AEFBF8BC.

0009836-29.2019.6.02.8000 0632230v1

  

Despacho GSAD 0632230         SEI 0009836-29.2019.6.02.8000 / pg. 66



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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 12 de dezembro de 2019.
Sr. Presidente, 
Trata-se de proposição inserta no

Despacho 0632230, no sentido de que seja autorizado o
adiamento da fase externa do pregão eletrônico
correspondente à aquisição de material de consumo relativo à
copeiragem, conforme instrução levada a efeito nestes autos,
que resultou na Decisão 3688 (0631478), dessa Presidência.

De acordo com o Titular da SAD, o cumprimento da
referida determinação, tendo em vista a proximidade de
encerramento do corrente exercício, findaria por alcançar o
recesso 2019/2020 desta Justiça Eleitoral, razão pela qual
propõe "a abertura da fase externa do pregão eletrônico
somente no próximo exercício, condicionada à disponibilidade
orçamentária."

Assim, elevo a questão à análise de Vossa
Excelência. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/12/2019, 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
0635795 e o código CRC CB83540D.

0009836-29.2019.6.02.8000 0635795v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2019.
 
Conclusos os presentes autos, há neles decisão desta

Presidência (0631478) no sentido de autorizar a abertura da fase
externa do pregão que, a ser regido segundo os termos de minuta de
edital aprovada (0627243), teria por finalidade a aquisição de
material de consumo – material de copeiragem.

 
Contudo, recebo novamente os autos com manifestação

da Diretoria-Geral (0635795) ratificando os termos do despacho da
Secretaria de Administração (0632230) no sentido de que seja
reprogramada a fase externa do certame para o exercício seguinte
mediante a observância de disponibilidade orçamentária.

 
Considerando as razões invocadas e, sobretudo, a

inviabilidade prática de que sejam observados os prazos da lei de
regência ainda no exercício em curso, acato o sugerido e, com isso,
defiro a reprogramação requerida mediante a observância de
condições orçamentárias favoráveis.

 
Devolva-se o feito à Secretaria de Administração para os

registros cabíveis e demais providências necessárias.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 16/12/2019, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636840 e o código CRC 89BA539B.

0009836-29.2019.6.02.8000 0636840v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de dezembro de 2019.
À COMAP, para ciência do Despacho AEP 0636840,

e demais providências que se fizerem necessárias.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/12/2019, às 22:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0639893 e o código CRC 2E7321FE.

0009836-29.2019.6.02.8000 0639893v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2019.
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para ciência da Decisão

3688 (0631478), Despacho GSAD 0632230 e Despacho AEP 0636840.
 
Portanto, diante do cenário exposto, o presente feito

deverá aguardar o próximo exercício para que verificando-se
a disponibilidade orçamentária, proceda-se à abertura da fase
externa, conforme autorizado pela Presidência, por meio do
Despacho AEP 0636840.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/12/2019, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0640283 e o código CRC 949EBD34.

0009836-29.2019.6.02.8000 0640283v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de dezembro de 2019.
 
 
Chamo o feito a ordem para solicitar a senhora

Chefe da SEALMOX que sejam revisadas as especificações
técnicas dos itens a serem licitados, fazendo-se as devidas
alterações, caso sejam necessárias.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/12/2019, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0640774 e o código CRC D011E916.

0009836-29.2019.6.02.8000 0640774v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

 
1. OBJETO – Aquisição de material de copeiragem conforme
especificado em QUADRO ANEXO ÚNICO, visando atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades durante o exercício de 2020.
 1.1 - A presente aquisição não faz parte da PLOA 2020 porém,
enquadra-se na despesa MATERIAL DE COPA E
COZINHA. Sugerimos que ocorra através de pregão eletrônico, por
grupo, para AQUISIÇÃO IMEDIATA. 
 1.2 -  Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I; art. 15, I e IV e art. 23, §§
1º e 2º (Lei 8.666/1993), informamos que os itens constantes desse
procedimento foram subdivididos em grupos, de acordo com a
similaridade de cada um (tipo de material a ser fornecido),
garantindo uma certa padronização dos itens e a compatibilidade
das especificações técnicas e de desempenho, assim como condições
iguais de manutenção, assistência e garantia oferecidas. 
 1.3 - JUSTIFICATIVA:  A presente aquisição surgiu a partir da
necessidade do órgão, após a verificação junto aos serviços de
copeiragem, de que o quantitativo dos itens em uso nesta
Sede estavam em número reduzidíssimo e prejudicando a prestação
dos mesmos, devido às quebras e outras avarias apresentadas, dado
o longo tempo de uso dos itens, sem que tivesse ocorrido novas
aquisições sequer para reposição e menos ainda para suprir o
acréscimo da demanda existente, nas sessões do pleno desta corte e
nos gabinetes da presidência, corregedoria e diretoria geral, onde
funcionam os serviços de copeiragem. Ainda, em conformidade com a
proposição do PLS (Plano de Logística Sustentável), no intuito de
diminuir o consumo de material plásticos descartáveis no órgão.
Ademais, no tocante às unidades cartorárias da Justiça Eleitoral em
Alagoas, não houve fornecimento desse tipo de material de copa e
cozinha, desde que foram instituídas, contrapondo-se às demais
ofertas aos cartórios de toda a estrutura de eletrodomésticos - bens
permanentes - como fogão, geladeira, frigobar, microondas, cafeteira,
e material de consumo tais como os gêneros alimentícios: café moído,
açúcar, chás diversos e adoçante, sem que tenhamos lhes ofertado os
materiais de consumo respectivos aos serviços de copa e cozinha
alvo deste Termo de Referência.
Repete-se a proposição de aquisição, haja vista o fracasso no pregão
eletrônico, para os itens aqui constantes, na tentativa de aquisição
em 2019, processo SEI 0006877-85.2019.6.02.8000.
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2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1- Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta
conformidade com o termo de referência, edital de licitação e anexos
respectivos.
2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos.
2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste
Instrumento, obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo
vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a
legislação vigente.
 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o
caso, as seguintes informações:
 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade, este com o mínimo
de 12 meses para todos os itens.
  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;  
  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor
(SAC).
2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail
ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas
de Empenho.
2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
 
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1- O Prazo de entrega será de 30 (TRINTA) dias corridos,
improrrogáveis, contados do recebimento da Nota de Empenho
encaminhada por correio eletrônico (e–mail).
3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas, de
segunda a quinta, e entre 8 e 16:00 horas, às sextas–feiras.
 
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 5 (CINCO)
dias úteis após o recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a
adequação às exigências deste Tribunal, o material será recebido
definitivamente e encaminhado para pagamento.
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5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
5.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a
critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s)
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4 sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença.
5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja
cumprido, limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do
contrato.
5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item
5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido no item 5.2.
5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho. 
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993. 
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
 
 
6.  PAGAMENTO
6.1- O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de
Almoxarifado do TRE/AL.
6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
6.4- O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5- Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejáveis.
6.6- 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
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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)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO 
7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e o atesto das
notas fiscais será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.
7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que
esteja em labor à época do recebimento do material, sempre se
fazendo auxiliar por unidade competente, se necessário.
7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo
hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 
8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE -
Exigimos que sejam observados os requisitos ambientais para a
obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares; e que os bens devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento, tudo
conforme Art. 5º, incisos I e III, da IN 01/2010.       
Os itens a adquirir, por serem de material de uso
duradouro, implicarão consideravelmente na diminuição do uso de
material descartável, por todas as unidades da Justiça Eleitoral; Os
materiais compostos 100% de aço inoxidável, por se preservar por
tempo indeterminado, eliminam, praticamente, descartes frequentes;
não eliminam resíduos tóxicos em sua fabricação e tampouco no
manuseio; este tipo de aço é um material nobre e quase sem
descarte, sendo totalmente reaproveitado e de reciclagem simples. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

GRUPO ITEM UND QUANT ESPECIFICAÇÃO

01

01 UND 53

AÇUCAREIRO COM PÁ PARA AÇÚCAR E TAMPA FIXA -
MATERIAL 100% AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO
OU OVAL, CAPACIDADE 300G, PÁ PARA AÇÚCAR 100%
INOX E TIPO MONOBLOCO. MARCAS DE REFERÊNCIA:
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF.

02 UND 6

BANDEJA 100%  AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDA,
TIPO GARÇOM, COMPRIMENTO 40CM DE DIÂMETRO,
ESPESSURA MÍN 3MM, SERVIR BEBIDAS E REFEIÇÕES.
MARCAS DE REFERÊNCIA: LYOR (prime), TRAMONTINA,
BRINOX, WOLFF.

03 UND 48

BANDEJA 100%  AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO
RETANGULAR, COM ALÇAS, MEDIDAS APROX. 35CM x
25CM, ESPESSURA MÍN 3MM, SERVIR BEBIDAS E
REFEIÇÕES. MARCAS DE REFERÊNCIA: LYOR,
TRAMONTINA, WOLFF.

04 UND 48
COLHER DE CHÁ – MATERIAL CORPO 100% AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO MONOBLOCO, TAMANHO MÍN 12CM E
ESPESSURA MÍN 1,5MM. MARCAS DE REFERÊNCIA:
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF. 

05 UND 48
COLHER P/ XÍCARA DE CAFÉ – MATERIAL CORPO 100%
AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MONOBLOCO, TAMANHO MÍN
9CM E ESPESSURA MÍN 0,8MM.  MARCAS DE
REFERÊNCIA: TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF.     ,  

06 UND 6
COLHER TIPO BAILARINA, RETA, MÍN. 30CM, MATERIAL
CORPO 100% EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MONOBLOCO,
 MARCAS DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, BRINOX,
WOLFF. 
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02

07 UND 52

FAQUEIRO EM AÇO, 100% INOXIDÁVEL, CONTENDO 24
PEÇAS, SENDO 06 FACAS SERRILHADAS 4”, 06 GARFOS
DE MESA, 06 COLHERES DE MESA, 06 COLHERES DE
CHÁ, LAMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA, EM
UMA ÚNICA PEÇA. APRESENTADO EM CAIXA
LITOGRAFADA. MARCAS DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA,
BRINOX, WOLFF. 

08 UND 3

FAQUEIRO EM AÇO, 100% INOXIDÁVEL, CONTENDO 76
PEÇAS, SENDO 12 FACAS DE MESA, 12 GARFOS DE
MESA, 12 COLHERES DE MESA, 12 COLHERES DE CAFÉ,
12 COLHERES DE SOBREMESA , 12 GARFOS DE
SOBREMESA, 1 COLHER PARA SALADA, 1 GARFO PARA
SALADA, 1 PÁ PARA BOLO, 1 COLHER PARA AÇÚCAR,
LAMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA
ÚNICA PEÇA. APRESENTADO EM CAIXA LITOGRAFADA
OU MADEIRA. MARCAS DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA
(italy), LYOR, WOLFF. 

03

09 CONJ 105
DESCANSO PARA COPO, 100% EM AÇO INOXIDÁVEL,
REDONDO, DIÂMETRO MÍN. 9CM,  PRATEADO,
CONJUNTO COM 06 DESCANSOS. MARCAS DE
REFERÊNCIA: TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF. 

10 UND 53
PORTA GUARDANAPO, 100% EM AÇO INOXIDÁVEL,
MEDINDO APROX. 14,5x2,5x6cm, MARCAS DE
REFERÊNCIA: LYOR (prime), TRAMONTINA, BRINOX,
WOLFF.

11 UND 45
JARRA ÁGUA/SUCO EM AÇO 100% INOXIDÁVEL,
CAPACIDADE 2L, MARCAS DE REFERÊNCIA:
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 24/03/2020, às 23:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672433 e o código CRC 63981D5A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.

 

Senhora Coordenadora,
 
 
Retornaram os autos a esta SEALMOX, para revisão das
especificações técnicas do TR tratado em processo SEI
0006877-85.2019.6.02.8000, uma vez que teve fracassado o
pregão eletrônico PE  69/2019 , ATA(0622348), para os itens
em aço inoxidável.
 
Segue, pois, Termo de Referência  0672431 e ANEXO
ÚNICO 0672433, revisados, para apreciação de V. Sª e demais
medidas.
 
Permaneceram os quantitativos anteriores e, desta vez,
dividimos os itens em grupos ainda menores, na tentativa de
se obter o sucesso desejado.
 
Abaixo, tabelas discriminativas, contemplando o enxoval de
cada unidade, lembrando que já foram adquiridos e
distribuídos os itens de 1 a 5, restando os itens em aço
inoxidável,  motivo destes autos. 
 
5 ZONAS ELEITORAIS DA CAPITAL - MACEIÓ 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 1ª ZONA
ELEITORAL - MACEIÓ
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO
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1 12 UND prato para sobremesa

2 12 UND prato raso

3 18 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 12 UND xícara de chá

6 3 CJT descanso para copo

7 2 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 2ª ZONA
ELEITORAL - MACEIÓ
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 12 UND prato para sobremesa

2 12 UND prato raso

3 18 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 12 UND xícara de chá

6 3 CJT descanso para copo

7 2 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro
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9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox 

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 3ª ZONA
ELEITORAL - MACEIÓ
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 12 UND prato para sobremesa

2 12 UND prato raso

3 18 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 12 UND xícara de chá

6 3 CJT descanso para copo

7 2 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 33ª ZONA
ELEITORAL - MACEIÓ
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 12 UND prato para sobremesa

2 12 UND prato raso

3 18 UND taça de água
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4 12 UND xícara de café

5 12 UND xícara de chá

6 3 CJT descanso para copo

7 2 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox 

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 54ª ZONA
ELEITORAL - MACEIÓ
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 12 UND prato para sobremesa

2 12 UND prato raso

3 18 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 12 UND xícara de chá

6 3 CJT descanso para copo

7 2 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox 

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
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5 POSTOS DE ATENDIMENTO AO ELEITOR       
ENXOVAL DO PA EM PIRANHAS 
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 4 UND prato para sobremesa

2 4 UND prato raso

3 4 UND taça de água

4 4 UND xícara de café

5 4 UND xícara de chá

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo
 
ENXOVAL DO PA EM IGREJA NOVA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 4 UND prato para sobremesa

2 4 UND prato raso

3 4 UND taça de água

4 4 UND xícara de café

5 4 UND xícara de chá

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo
 
ENXOVAL DO PA EM COLÔNIA DE
LEOPOLDINA
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ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 4 UND prato para sobremesa

2 4 UND prato raso

3 4 UND taça de água

4 4 UND xícara de café

5 4 UND xícara de chá

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo
 
ENXOVAL DO PA EM MARAGOGI
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 4 UND prato para sobremesa

2 4 UND prato raso

3 4 UND taça de água

4 4 UND xícara de café

5 4 UND xícara de chá

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo
 
ENXOVAL DO PA EM MARIBONDO  
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 4 UND prato para sobremesa
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2 4 UND prato raso

3 4 UND taça de água

4 4 UND xícara de café

5 4 UND xícara de chá

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

 
37 ZONAS ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 5ª ZONA
ELEITORAL - VIÇOSA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo 

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
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ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 6ª ZONA
ELEITORAL - ATALAIA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 7ª ZONA
ELEITORAL - CORURIPE
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças
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8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 8ª ZONA
ELEITORAL - PILAR
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 9ª ZONA
ELEITORAL - MURICI
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso
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3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 10ª ZONA
ELEITORAL - PALMEIRA DOS ÍNDIOS
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo 

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  
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11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 11ª ZONA
ELEITORAL - PÃO DE AÇÚCAR
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 12ª  ZONA
ELEITORAL - PASSO DE CAMARAGIBE
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá
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6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 13ª ZONA
ELEITORAL - PENEDO
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 14ª ZONA
ELEITORAL - PORTO CALVO
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO
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1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 15ª ZONA
ELEITORAL - RIO LARGO
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo 

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo
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10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 16ª ZONA
ELEITORAL - SÃO JOSÉ DA LAJE
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 17ª ZONA
ELEITORAL - SÃO LUÍS DO QUITUNDE
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café
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5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l

 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 18ª ZONA ELEITORAL -
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 19ª ZONA
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ELEITORAL -SANTANA DO IPANEMA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 20ª ZONA
ELEITORAL - TRAIPU
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo 

7 1 UND faqueiro 24 peças
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8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 21ª ZONA
ELEITORAL - UNIÃO DOS PALMARES
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 22ª  ZONA
ELEITORAL - ARAPIRACA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso
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3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 26ª ZONA
ELEITORAL - MARECHAL DEODORO
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
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ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 27ª ZONA
ELEITORAL - MATA GRANDE
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 28ª ZONA
ELEITORAL - QUEBRANGULO
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo 
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7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 29ª ZONA
ELEITORAL - BATALHA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 31ª ZONA
ELEITORAL - MAJOR ISIDORO
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa
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2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 34ª ZONA
ELEITORAL - TEOTÔNIO VILELA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  
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11 1 UND jarra água/suco inox 2l

 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 37ª ZONA ELEITORAL -
PORTO REAL DO COLÉGIO

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 39ª ZONA
ELEITORAL - ÁGUA BRANCA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café
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5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo 

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 40ª ZONA
ELEITORAL - DELMIRO GOUVEIA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 44ª  ZONA
ELEITORAL - GIRAU DO PONCIANO
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ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 45ª ZONA
ELEITORAL - IGACI
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro
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9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 46ª ZONA
ELEITORAL - CACIMBINHAS
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 47ª ZONA
ELEITORAL - CAMPO ALEGRE
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso
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3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo 

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 48ª ZONA
ELEITORAL - BOCA DA MATA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
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ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 49ª ZONA
ELEITORAL - SÃO SEBASTIÃO
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 50ª ZONA
ELEITORAL - MARAVILHA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo
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7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 51ª ZONA
ELEITORAL - SÃO JOSÉ DA TAPERA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 53ª ZONA
ELEITORAL - JOAQUIM GOMES
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO
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1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo 

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo

10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l
 
ENXOVAL DO CARTÓRIO DA 55ª ZONA
ELEITORAL - ARAPIRACA
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 6 UND prato para sobremesa

2 6 UND prato raso

3 12 UND taça de água

4 12 UND xícara de café

5 6 UND xícara de chá

6 2 CJT descanso para copo

7 1 UND faqueiro 24 peças

8 1 UND açucareiro

9 1 UND porta guardanapo
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10 1 UND bandeja retangular inox  

11 1 UND jarra água/suco inox 2l

 
SEDE ADMINISTRATIVA - MACEIÓ
 
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 36 UND prato para sobremesa

2 36 UND prato raso

3 48 UND taça de água

4 24 UND taça de água bico de jaca

5 3 UND jarra de água bico de jaca

6 36 UND xícara de chá filetada

7 36 UND xícara café filetada

8 12 CJT descanso para copo

9 3 UND faqueiro 76 peças

10 6 UND açucareiro

11 6 UND porta guardanapo

12 6 UND bandeja retangular inox  

13 6 UND bandeja garçom inox

14 3 UND jarra água/suco inox 2l

15 6 UND colher tipo bailarina

16 48 UND colher de chá

17 48 UND colher de café
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18 36 UND xícara de chá

19 36 UND xícara café

20 2 UND garafa térmica inox 3,5l
 
QUADRO RESUMO - GERAL 
ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO

1 338 UND prato para sobremesa

2 338 UND prato raso

3 602 UND taça de água

4 24 UND taça de água bico de jaca

5 3 UND jarra de água bico de jaca

6 338 UND xícara de chá empilhável  

7 560 UND xícara café empilhável 

8 105 CJT descanso para copo

9 52 UND faqueiro 24 peças

10 53 UND açucareiro

11 53 UND porta guardanapo

12 48 UND bandeja retangular inox  

13 6 UND bandeja garçom inox

14 45 UND jarra água/suco inox 2l

15 6 UND colher tipo bailarina

16 48 UND colher de chá

17 48 UND colher de café
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18 36 UND xícara chá filetada

19 36 UND xícara café filetada

20 3 UND faqueiro 76 peças

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 24/03/2020, às 23:01, 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
0672436 e o código CRC F1750E4A.

0009836-29.2019.6.02.8000 0672436v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
 
 
Preliminarmente, embora a pesquisa de preço tenha

validade de 6 (seis) meses e os itens objeto destes autos
tenham sido cotados há 5 (cinco) meses, para uma maior
segurança na avaliação de continuidade do trâmite desta
aquisição, encaminho os presentes autos à SEIC para revisão
dos valores dos itens contidos no novo Termo de Referência
SEALMOX 0672431, e seu Anexo Único 0672433, caso tenho
sofrido alterações.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/03/2020, às 08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674365 e o código CRC D9351DC8.

0009836-29.2019.6.02.8000 0674365v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: Açucareiro com pá e tampa fixa inox cap. 300G R$ 25,61

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 26,19

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Juiz de Fora

Objeto: Aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e higienização, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital..

Descrição: AÇUCAREIRO - AÇUCAREIRO, INOX, COM COLHER, 350G.

CatMat: 150613 - AÇUCAREIRO , AÇUCAREIRO NOME

Data: 23/10/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1042019 / UASG:153061

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/11/2019 10:16

Relatór io  gerado no dia 31/03/2020 15:38:14  ( IP:  2804:14d:1282:8251:d41e:f56e:7fea:67e5)

Relatório de Cotação: Material inox de Copeiragem (Itens Desertos PE 69/2019)-PA
0009836-29.2019

Pesquisa realizada entre 31/03/2020 10:54:14 e 31/03/2020 15:16:21

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

1) Açucareiro com pá e tampa fixa inox cap. 300G 6 53 Unidades 25,61 R$ 1.357,33

2) Bandeja 100% aço inoxidável tipo garçom 40 cm diâmetro 7 6 Unidades 40,64 R$ 243,84

3) Bandeja 100% inox retangular com alças med. aprox. 35cm x 25cm 3 48 Unidades 57,93 R$ 2.780,64

4) Colher de chá 9 48 Unidades 1,35 R$ 64,80

5) Colher para xícara de café 5 48 Unidades 1,11 R$ 53,28

6) Colher tipo bailarina. Reta. tam. mín. 30 cm 4 6 Unidades 4,24 R$ 25,44

7) Faqueiro 24 peças com 6 peças cd 3 52 Conjuntos 60,99 R$ 3.171,48

8) Faqueiro em aço 100% inoxidável com 76 peças com 12 peças cd 3 3 Conjuntos 385,42 R$ 1.156,26

9) Descanso para copo redondo. Diâmetro mín. 9 cm 6 105 Conjuntos 7,40 R$ 777,00

10) Porta guardanapo 100% inox 2 53 Unidades 16,42 R$ 870,26

11) Jarra de inox 2 litros 5 45 Unidades 62,21 R$ 2.799,45

Valor Global: R$ 13.299,78

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

53 Unidades aço inoxidável, capacidade 300 gr, com tampa e pá para açucar, redondo ou oval

1 / 27 
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Homologação: 06/11/2019 10:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.617.470/0001-39
* VENCEDOR *

COMERCIAL MOREIRA & PASQUALON LTDA - ME R$ 26,19

Marca: Fratelli                                            
Fabricante:  Fratelli                                            
Modelo :  Fratelli 

Telefone: Emai l :
(31) 9904-7552 comercialhpmg@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS DE COZINHA.

Descrição: JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA - Açucareiro de aço inox, tipo cosmos
ou similar, com tampa e colher, diâmetro do açucareiro 10cm, capacidade
300g.

CatMat: 28525 - JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA , JOGO DE UTENSILIO DE
COZINHA NOME

Data: 31/10/2019 10:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:332019 / UASG:160348

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/11/2019 09:41

Homologação: 12/11/2019 10:53

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.327.937/0001-09
* VENCEDOR *

BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME R$ 24,90

Marca: WESTERN                                            
Fabricante:  WESTERN                                            
Modelo :  INOX 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
BEATRIZ (19) 3892-8516 imperiodaserra7@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 23,35

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
3ª Região Militar 
Hospital de Guarnição de Santiago

Objeto: Aquisição de material de consumo de copa e cozinha..

Descrição: EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS -
Açucareiro com tampa articulada, corpo e alça em aço inoxídável, colher e
tampa em aço inox, acabamento alto brilho, capacidade 350g.

CatMat: 197310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS ,
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERV NOME

Data: 24/10/2019 08:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:160423

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/11/2019 08:54

Homologação: 18/11/2019 11:23

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 88

Unidade: UNIDADE

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

22.906.038/0001-60
* VENCEDOR *

TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EP R$ 23,35

Marca: CLINK                                            
Fabricante:  CLINK                                            
Modelo :  450ML INOX 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Gabriel (31) 3552-3026 comercial@grupotxv.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 38,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
22ª Região/PI

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de material de copa e cozinha,
para suprir as necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região
TRT 22ª, conforme especificações, condições e quantidades relacionadas que
deverão estar de acordo com as descrições que seguem no quadro anexo A, do
Termo de Referência..

Descrição: AÇUCAREIRO - Açucareiro totalmente em aço inox com colherinha,
capacidade mínima de 350g, embalado em caixa individual contendo
especificação detalhada do produto e identificação do fabricante.

CatMat: 150613 - AÇUCAREIRO , AÇUCAREIRO NOME

Data: 06/12/2019 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:272019 / UASG:80024

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.658.323/0001-09
* VENCEDOR *

W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI R$ 38,00

Marca: CLINK                                            
Fabricante:  CLINK                                            
Modelo :  CLINK 

Telefone: Emai l :
(27) 9801-7177 viniciusrepresentacao@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
8ª Região Militar 
COMANDO 22ª BDA INF Sl

Objeto: Eventual aquisição de móveis, equipamentos, maquinário e utensílios de
cozinha em geral e uniformes para o Setor de Aprovisionamento.

Descrição: UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR - AÇUCAREIRO INOX,
COM TAMPA E COLHER, DIÂMETRO DO AÇUCAREIRO 10CM, CAPACIDADE
300G. SIMILAR AO MODELO COSMOS OU SUPERIOR

CatMat: 150989 - UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR , UTENSÍLIOS /
ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR NOME

Data: 05/12/2019 14:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:382019 / UASG:160026

Lote/Item: /58

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : AP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.327.937/0001-09
* VENCEDOR *

BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME R$ 20,00

Marca: WESTERN                                            
Fabricante:  WESTERN                                            
Modelo :  INOX 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
BEATRIZ (19) 3892-8516 imperiodaserra7@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 21,20

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de UTENSÍLIOS DE COPA E
COZINHA (talheres, louças e demais itens) para atender as necessidades da
Universidade Federal de Pernambuco, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital..

Descrição: UTENSÍLIO DOMÉSTICO - AÇUCAREIRO - AÇUCAREIRO, em aço inox de alta
qualidade (AISI 304), características adicionais com colher. Dimensões
mínimas: capacidade 300 a 350 ml, espessura 6 a 7 cm. Tipo Tramontina ou
similar com mesmo padrão de qualidade.

Data: 27/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:12020 / UASG:153080

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 255

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.280.916/0001-85
* VENCEDOR *

NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 21,20

Marca: FRATELLI                                            
Fabricante:  FRATELLI                                            
Modelo :  FRATELLI 

Nome de Contato: Telefone:
Hélida Cristina Barros Albuquerque (81) 03333-3333

Item 2: Bandeja 100% aço inoxidável tipo garçom 40 cm diâmetro R$ 40,64

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 55,53

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
5ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de MATERIAL PERMANENTE E UTENSÍLIOS DE COZINHA.

Descrição: JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA - Bandeja redonda para garçom em aço
inox, com 45cm de diâmetro, modelo Tramontina ou similar

CatMat: 28525 - JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHA , JOGO DE UTENSILIO DE
COZINHA NOME

Data: 31/10/2019 10:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:332019 / UASG:160348

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/11/2019 09:41

Homologação: 12/11/2019 11:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.378.714/0001-42
* VENCEDOR *

INOVARE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R$ 55,53

Quantidade Descrição Observação

6 Unidades Redonda, com alças reforçadas, 40cm de diâmetro, espessura mín. 3 mm para servir bebidas e refeições
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IMPERIAL                                            
Fabricante:  CHEFFLINE                                            
Modelo :  BANDEJA REDONDA 

Telefone: Emai l :
(24) 3346-4310 inovare@inovarecomercio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 26,63

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Nordeste 
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 
7ºDepósito de Suprimento

Objeto: Eventual aquisição de material de consumo de rancho (PASA), visando atender
as necessidades do 7º Depósito de Suprimento e Unidades Gestoras
Participantes.

Descrição: BANDEJA DE AÇO - Bandeja Redonda Garçon 45cm Inox

CatMat: 71145 - BANDEJA DE AÇO , BANDEJA DE ACO NOME

Data: 17/10/2019 09:32

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:132019 / UASG:160198

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/11/2019 14:22

Homologação: 03/12/2019 14:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 445

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.378.714/0001-42
* VENCEDOR *

INOVARE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R$ 26,63

Marca: IMPERIAL                                            
Fabricante:  CHEF LINE                                            
Modelo :  BANDEJA REDONDA INOX 

Telefone: Emai l :
(24) 3346-4310 inovare@inovarecomercio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 31,54

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Centro de Intendencia da Marinha em Ladario

Objeto: Pregão Eletrônico para Aquisição de Material Esportivo, Educativo, Cama, Mesa,
Banho, Copa e Cozinha..

Descrição: BANDEJA DE AÇO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS: BANDEJA REDONDA PARA GARÇOM EM AÇO INOX, ESPESSURA
0,6 MM, DIÂMETRO 40 CM.

CatMat: 71145 - BANDEJA DE AÇO , BANDEJA DE ACO NOME

Data: 29/10/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:786810

Lote/Item: /370

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/11/2019 14:47

Homologação: 27/11/2019 19:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.493.685/0001-74
* VENCEDOR *

SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R$ 31,54

Marca: KE                                            
Fabricante:  KE                                            
Modelo :  M.C 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
IZADORA (69) 99246-6019 empresasollobrasil@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 57,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 
Campus Volta Redonda

Objeto: Aquisição de materiais de expediente para utilização nos Campi do IFRJ.

Descrição: BANDEJA DE AÇO - Bandeja de garçom redonda, em aço inoxidável, com 45
cm de diâmetro

CatMat: 71145 - BANDEJA DE AÇO , BANDEJA DE ACO NOME

Data: 10/12/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:158488

Lote/Item: /153

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 24

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.608.621/0001-64
* VENCEDOR *

GIUSTI MERLO - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L R$ 57,00

Marca: KEHOME                                            
Fabricante:  KEHOME                                            
Modelo :  45 CM 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SERGIO (11) 4169-7665 sergiiomerlo@gmservices.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 26,75

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
Comando 3ª Brigada de Infataria Motorizada 
36º Batalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto: Presente licitação tem por finalidade a aquisição de material de consumo de
copa e cozinha para atender as necessidades desta Organização Militar.

Descrição: BANDEJA DE REFEIÇÃO - Bandeja redonda, em aço inox, 40cm de diâmetro

Data: 20/02/2020 10:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160130

Lote/Item: /37

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.940.579/0001-54
* VENCEDOR *

PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI R$ 26,75

Marca: INOX                                            
Fabricante:  INOX                                            
Modelo :  BANDEJA DE INOX - REDONDA 

Telefone: Emai l :
(11) 2412-0768 pontomixcomercial@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 49,00

Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima Data: 13/03/2020 10:00
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Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de bens de consumo (materiais de
copa e cozinha e segurança), para atender as demandas da sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Roraima e Cartórios Eleitorais, conforme especificações e
obrigações constantes do Anexo I doEdital..

Descrição: BANDEJA DE AÇO - Bandejas em aço Inox Redonda, sem alça, dimensões
400mm (diâmetro) x 23 mm(altura).

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:70028

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 9

Unidade: Unidade

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.980.907/0001-02
* VENCEDOR *

UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 49,00

Marca: FRATELI                                            
Fabricante:  FRATELI                                            
Modelo :  FRATELI 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Márcio (95) 99170-7623 uniaorural@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 38,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
1º Batalhão Ferroviário

Objeto: Aquisição de equipamentos, uniformes, EPI, utensílios e utilidades para cozinha
e padaria industriais, tendo em vista as necessidades dos Setores de
Aprovisionamento da Sede e dos Destacamentos do Batalhão..

Descrição: BANDEJA DE REFEIÇÃO - BANDEJA REDONDA PARA GARÇOM Em aço inox
com antiderrapante, 40 cm, Características: Bandeja redonda em aço inox com
virola de 2mm de espessura nas bordas, proporcionando maior resistência ao
produto. Fundo interno com material emborrachado antiderrapante, que pode
ser lavado na máquina lava-louças. Especificações: Material: Aço inox;
Diâmetro aproximado de 40 cm.

CatMat: 28770 - BANDEJA DE REFEIÇÃO , BANDEJA DE REFEICAO NOME

Data: 17/02/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:522019 / UASG:160447

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.280.916/0001-85
* VENCEDOR *

NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 38,00

Marca: Original Line                                            
Fabricante:  Original Line                                            
Modelo :  Original Line 

Nome de Contato: Telefone:
Hélida Cristina Barros Albuquerque (81) 03333-3333

Item 3: Bandeja 100% inox retangular com alças med. aprox. 35cm x 25cm R$ 57,93

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 69,89

Quantidade Descrição Observação

48 Unidades espessura mín. 3mm para servir bebidas e refeições
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo
(utensílios, refis e termo higrômetro) necessários para a manutenção do setor
de Nutrição e Lactários, visando atender à solicitação do Núcleo de Nutrição e
Dietética do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro HBAP, por um período de 12
(doze) meses..

Descrição: LENCO DE TECIDO - Bandeja em inox, retangular, sem alça, com dimensões
aproximadas: comprimento entre 30 e 35 cm e largura entre 20 a 25 cm.

CatMat: 4049 - LENCO DE TECIDO , LENCO DE TECIDO NOME

Data: 31/10/2019 09:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:1832019 / UASG:925373

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/11/2019 12:31

Homologação: 25/11/2019 10:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.599.681/0001-05
* VENCEDOR *

CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI R$ 69,89

Marca: Kehome                                            
Fabricante:  Kehome                                            
Modelo :  Kehome 

Telefone: Emai l :
(75) 9174-1599 / (75) 9174-1599 crystallab1@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 45,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
22ª Região/PI

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de material de copa e cozinha,
para suprir as necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região
TRT 22ª, conforme especificações, condições e quantidades relacionadas que
deverão estar de acordo com as descrições que seguem no quadro anexo A, do
Termo de Referência..

Descrição: PORTA-COPO - Bandeja retangular em aço inox, lisa, sem alça, tamanho
aproximado de 25x35cm, variação máxima de +/- 5cm, embalada em caixa
individual contendo especificação detalhada do produto e identificação do
fabricante.

CatMat: 66419 - PORTA-COPO , PORTA - COPO NOME

Data: 06/12/2019 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:272019 / UASG:80024

Lote/Item: 5/16

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.658.323/0001-09
* VENCEDOR *

W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI R$ 45,00

Marca: CLINK                                            
Fabricante:  CLINK                                            
Modelo :  CLINK 

Telefone: Emai l :
(27) 9801-7177 viniciusrepresentacao@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 58,90

Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Roraima Data: 13/03/2020 10:00
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Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de bens de consumo (materiais de
copa e cozinha e segurança), para atender as demandas da sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Roraima e Cartórios Eleitorais, conforme especificações e
obrigações constantes do Anexo I doEdital..

Descrição: BANDEJA DE AÇO - Bandeja em aço inox com alça, 40 x 28cm.
Marca/modelo de referência: Euro home ou similar.

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:70028

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.980.907/0001-02
* VENCEDOR *

UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 58,90

Marca: EURO HOME                                            
Fabricante:  EURO HOME                                            
Modelo :  EURO HOME 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Márcio (95) 99170-7623 uniaorural@hotmail.com

Item 4: Colher de chá R$ 1,35

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,27

Órgão: PROCURADORIA DA REPUBLICA - AL

Objeto: Aquisição de material de consumo para a Procuradoria da República em
Alagoas, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital..

Descrição: COLHER - COLHER PARA CHÁ - COLHER PARA CHÁ, TODA EM AÇO
INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 11 CM. DE BOA QUALIDADE
SEM IMPERFEIÇÕES E SEM EMENDAS.

CatMat: 28541 - COLHER , COLHER NOME

Data: 11/11/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:200093

Lote/Item: 3/7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/11/2019 15:32

Homologação: 25/11/2019 15:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.130.762/0001-61
* VENCEDOR *

ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA R$ 1,27

Marca: BARRICHELO                                            
Fabricante:  BARRICHELO                                            
Modelo :  BARRICHELO 

Telefone: Emai l :
(12) 3042-0020/ (12) 9151-1214 distribuidora@engeply.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,07

Quantidade Descrição Observação

48 Unidades 100% aço inoxidável. Tipo monobloco tam. mín. 12cm. Espessura mínima 1,5mm
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Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da Republica no Distrito Federal

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de materiais de copa e cozinha,
de forma parcelada, para atender às necessidades da Procuradoria da
República no Distrito Federal (PR/DF), que é o Órgão Gerenciador, e dos demais
Órgãos Participantes, PGR, PRR1, PR/GO, PR/MS, PR/MT, ESMPU e CNMP;.

Descrição: COLHER - Colher para chá, totalmente fabricada em aço inoxidável, medindo
aproximadamente 12,8 cm de comprimento e 2,3 cm de largura, podendo variar
em até 5% do tamanho.

CatMat: 28541 - COLHER , COLHER NOME

Data: 07/11/2019 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:200023

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/11/2019 17:26

Homologação: 22/11/2019 15:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.354.105/0001-72
* VENCEDOR *

OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA R$ 1,07

Marca: MARCA MIX                                            
Fabricante:  MARCA MIX                                            
Modelo :  BASIC 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
VICTOR (62) 99858-2596 omegaprodutoss@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,38

Órgão: COMANDO DA MARINHA
DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA/RJ

Objeto: Cafeteira hotel, Saco de café flanela n15, colher de chá trum, jarra gelo ARIENZO
2l, Batedor pera 45cm, Chaira bco 10.

Descrição: COLHER - COLHER DE CHÁ TRUM.

CatMat: 28541 - COLHER , COLHER NOME

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 4610/2019
/ UASG: 746000

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 55

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.920.183/0001-70
* VENCEDOR *

ESPACO MARANGUAPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP R$ 1,38

Marca: MARANGUAPE                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            

Telefone:
(21) 02620-0659

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,73
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA 
Campus Santo Augusto

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material de copa e cozinha..

Descrição: COLHER - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, MATERIAL
CABO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, APLICAÇÃO CHÁ, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, COMPRIMENTO 12 CM

CatMat: 379339 - COLHER, AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, AÇO INOXIDÁVEL AISI 304,
CHÁ, ESTRUTURA INTEIRIÇA, SEM EMENDAS, 12 CM

Data: 11/11/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:158266

Lote/Item: /104

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/12/2019 16:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 90

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.211.647/0001-03
* VENCEDOR *

VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME R$ 1,73

Marca: TRAMONTINA                                            
Fabricante:  TRAMONTINA                                            
Modelo :  INOX 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Pedro da Costa Viana (51) 8422-9499 viana.ltda@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,77

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Centro de Intendencia da Marinha em Salvador

Objeto: Pregão Eletrônico para Registro de Preços visando à aquisição, de materiais de
copa, cozinha e utensílios em geral, para atender às necessidades do Comando
do 2º Distrito Naval e Organizações Militares subordinadas, bem como os
navios da Marinha em trânsito na área de jurisdição do Com2ºDN, conforme
Termo de Referência nº 14/2019, do CeIMSa..

Descrição: COLHER - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CHÁ

CatMat: 230526 - COLHER , MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CHÁ

Data: 17/12/2019 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:172019 / UASG:782802

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 650

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.808.990/0001-21
* VENCEDOR *

B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS L R$ 1,77

Marca: class                                            
Fabricante:  class                                            
Modelo :  classic 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ANGELICA (85) 3047-1716 qualidade.b2g@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,62

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Câmara Municipal de Belo Horizonte

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha..

Descrição: COLHER - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CHÁ

Data: 03/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:162020 / UASG:926306

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 42
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Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.387.190/0001-68
* VENCEDOR *

WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME R$ 1,62

Marca: BARRICHELLO                                            
Fabricante:  MET BARRRIHELLO                                            
Modelo :  2020 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Neire Jose Rosa Neto (31) 3571-1313 woltinecomercial@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
Comando 3ª Brigada de Infataria Motorizada 
36º Batalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto: Presente licitação tem por finalidade a aquisição de material de consumo de
copa e cozinha para atender as necessidades desta Organização Militar.

Descrição: COLHER - Colher para chá em aço inox, medindo 12,8cm de comprimento.
Corpo todo em aço inoxidável, com detalhe nas bordas do cabo.

Data: 20/02/2020 10:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:160130

Lote/Item: /44

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.186.469/0001-83
* VENCEDOR *

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME R$ 0,90

Marca: G.MIX                                            
Fabricante:  G.MIX                                            
Modelo :  G.MIX 

Telefone: Emai l :
(31) 3347-3449 comercialsw@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,40

Órgão: PROCURADORIA DA REPUBLICA/AM

Objeto: Proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de copa e cozinha.

Descrição: COLHER - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO
AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO CHÁ

Data: 25/03/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:200071

Lote/Item: 4/10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.608.621/0001-64
* VENCEDOR *

GIUSTI MERLO - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L R$ 1,40

Marca: MARCAMIX                                            
Fabricante:  MARCAMIX                                            
Modelo :  GX2070 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SERGIO (11) 4169-7665 sergiiomerlo@gmservices.com.br

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,00

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Objeto: Materiais de consumo diversos, por meio do Sistema de Registro de Preços
para aquisição de Álcool em gel, bandeja inox, Cappuccino diet, colher de chá,
etiqueta papel couchê, extrator de grampo, faca de mesa, garrafa térmica 1,2L,
marca texto salientador na cor amarela, prato raso, xícara para café, xícara de
chá, conforme condições, quantidades e exigências estabelecida neste edital e
o termo de referência anexo a ele..

Descrição: COLHER - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO
AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO PEQUENO, TIPO CHÁ, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS LISA E POLIDA

Data: 31/01/2020 10:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:925007

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.517.495/0001-14
* VENCEDOR *

VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME R$ 1,00

Marca: MARTINAZZO                                            
Fabricante:  MARTINAZZO                                            
Modelo :  COLHER DE CHA VERÃO 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
THIAGO (62) 98106-4800 thimago@gmail.com

Item 5: Colher para xícara de café R$ 1,11

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,48

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
22ª Região/PI

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de material de copa e cozinha,
para suprir as necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região
TRT 22ª, conforme especificações, condições e quantidades relacionadas que
deverão estar de acordo com as descrições que seguem no quadro anexo A, do
Termo de Referência..

Descrição: COLHER - Colher para café totalmente em aço inoxidável 18/10, medindo
aproximadamente 10cm de comprimento e 1mm de espessura.

CatMat: 28541 - COLHER , COLHER NOME

Data: 06/12/2019 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:272019 / UASG:80024

Lote/Item: 2/8

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 180

Unidade: Unidade

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.658.323/0001-09
* VENCEDOR *

W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI R$ 1,48

Marca: CLINK                                            
Fabricante:  CLINK                                            
Modelo :  CLINK 

Telefone: Emai l :
(27) 9801-7177 viniciusrepresentacao@hotmail.com

Quantidade Descrição Observação

48 Unidades 100% aço inoxidável. Tipo monobloco. Tam. mín. 9 cm e espessura mín. 0,8mm
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,80

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Ceara

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de itens, copa, cozinha, cama, mesa
e banho visando o fornecimento dos utensílios para preparo e
acondicionamento da alimentação e a acomodação dos pacientes e
acompanhantes na Casa de Saúde Indígena - CASAI de abrangência do Distrito
Sanitário Especial Indígena do Ceará..

Descrição: COLHER - Colher tipo Café - colher em aço inox, cor inox,totalmente durável,
possui um desing diferenciado e moderno, acabamento em alto brilho e faixa
satinada, pode ser lavada na maquina de lavar louças.

Data: 20/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:257033

Lote/Item: /48

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.186.469/0001-83
* VENCEDOR *

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME R$ 0,80

Marca: GOLDEN                                            
Fabricante:  GOLDEN                                            
Modelo :  GOLDEN 

Telefone: Emai l :
(31) 3347-3449 comercialsw@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,08

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha.

Descrição: COLHER - Colher de café toda em aço inox com excelente acabamento e
altíssima qualidade. Possui um material resistente, 100% aço inoxidável,
comprimento mínimo 9,5 cm, espessura mínima 1 mm

Data: 13/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:112020 / UASG:454524

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 212

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.094.574/0001-09
* VENCEDOR *

HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME R$ 1,08

Marca: SIMONAGGIO                                            
Fabricante:  SIMONAGGIO                                            
Modelo :  SIMONAGGIO 

Telefone: Emai l :
(49) 03344-3000 ECUNIAO@HOTMAIL.COM

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,00
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
6ªDivisão de Exército 
3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 
9ºRegimento de Cavalaria Blindado

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos e utensílios de rancho (PASA)..

Descrição: COLHER - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAFÉ,
COMPRIMENTO 10 CM

CatMat: 292877 - COLHER , MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAFÉ,
COMPRIMENTO 10 CM

Data: 12/02/2020 14:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:160430

Lote/Item: /72

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.550

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.186.469/0001-83
* VENCEDOR *

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME R$ 1,00

Marca: G.MIX                                            
Fabricante:  G.MIX                                            
Modelo :  G.MIX 

Telefone: Emai l :
(31) 3347-3449 comercialsw@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,20

Órgão: PROCURADORIA DA REPUBLICA/AM

Objeto: Proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de copa e cozinha.

Descrição: COLHER - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAFÉ

Data: 25/03/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:200071

Lote/Item: 4/9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

U F : AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.608.621/0001-64
* VENCEDOR *

GIUSTI MERLO - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L R$ 1,20

Marca: MARCAMIX                                            
Fabricante:  MARCAMIX                                            
Modelo :  GX2080 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SERGIO (11) 4169-7665 sergiiomerlo@gmservices.com.br

Item 6: Colher tipo bailarina. Reta. tam. mín. 30 cm R$ 4,24

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,00

Quantidade Descrição Observação

6 Unidades 100% aço inoxidável. Tipo monobloco
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Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Sergipe 
IFCT-SE - CAMPUS TOBIAS BARRETO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de material permanente e de consumo para Copa/Cozinha do
Instituto Federal de Sergipe Campus Tobias Barreto, demais Campi e Reitoria..

Descrição: COLHER - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO
AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO SUCO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CABO FINO, COMPRIMENTO 30,5 CM, ESPESSURA 1 MM

CatMat: 287795 - COLHER , MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO
AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO SUCO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CABO FINO, COMPRIMENTO 30,5 CM, ESPESSURA 1 MM

Data: 18/10/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:154679

Lote/Item: /31

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/10/2019 14:39

Homologação: 22/11/2019 14:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 38

Unidade: UNIDADE

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.986.656/0001-77
* VENCEDOR *

COMERCIAL MARELLY LTDA - ME R$ 4,00

Marca: CL                                            
Fabricante:  CL                                            
Modelo :  CL 

Telefone: Emai l :
(31) 3347-3449 conttatocontabilidade@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,90

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO/RJ

Objeto: Material de copa e cozinha

Descrição: COLHER - COLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO
AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHOGRANDE, TIPO SUCO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CABO FINO, COMPRIMENTO 30,5 CM, ESPESSURA 1 MM

CatMat: 287795 - COLHER , MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO
AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, TIPO SUCO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CABO FINO, COMPRIMENTO 30,5 CM, ESPESSURA 1 MM

Data: 01/03/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 15/2020 /
UASG: 160291

Lote/Item: 8/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.378.714/0001-42
* VENCEDOR *

INOVARE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R$ 4,90

Marca: Orin                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            

Telefone: Emai l :
(24) 3346-4310 inovare@inovarecomercio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,20
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Material de Copa e Cozinha e Utensílio em Geral.

Descrição: COLHER - Colher, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável,
tamanho grande, tipo suco, características adicionais cabo fino, comprimento
30,5 cm, espessura 1 mm

CatMat: 28541 - COLHER , COLHER NOME

Data: 03/03/2020 10:56

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:342019 / UASG:160155

Lote/Item: /22

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

19.808.881/0001-08
* VENCEDOR *

GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP R$ 4,20

Marca: BRINOX                                            
Fabricante:  BRINOX                                            
Modelo :  BRINOX 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Edcarlos Pimenta da Costa (65) 3358-8517 gramadodistribuidora@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,85

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Leste 
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército 
4ºDepósito de Suprimento

Objeto: Aquisição de utensiílios de Cozinha e refeitórios e proveito do 4º Depósit'de
Suprimento e Unidades do DCALC da 4ª Brigada de Infataria Leve de Montanha..

Descrição: COLHER - Colher bailarina em aço inox, 30cm de comprimento e 10 cm de
diâmetro

CatMat: 28541 - COLHER , COLHER NOME

Data: 05/03/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72019 / UASG:160120

Lote/Item: /20

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 199

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.567.346/0001-09
* VENCEDOR *

CARIOCA SOLUTION LTDA - ME R$ 3,85

Marca: MARCAMIX                                            
Fabricante:  MARCAMIX                                            
Modelo :  30CM 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
IURY (21) 2035-8160 carioca.licitacoes@gmail.com

Item 7: Faqueiro 24 peças com 6 peças cd R$ 60,99

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 57,15

Quantidade Descrição Observação

52 Conjuntos aço 100% inoxidável, com 6 facas serriilhadas 4", 6 garfos de mesa, 6 colheres de mesa, 6 colheres de chá, lâminas e cabos mo
nobloco - peça única.
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
6ª Região/PE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS aquisição de material de consumo copa e cozinha..

Descrição: FAQUEIRO - Faqueiro em aço inoxidável, com cabo aço inoxidável. Conjunto
contendo 24 peças (06 facas de mesa, 06 garfos de mesa, 06 colheres de
mesa e 06 colheres de café/chá). O conjunto deverá ser acondicionado em
embalagem de papelão original do fabricante.

CatMat: 150616 - FAQUEIRO , FAQUEIRO NOME

Data: 04/11/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:312019 / UASG:80006

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/11/2019 15:52

Homologação: 11/12/2019 18:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Caixa

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.470.692/0001-49
* VENCEDOR *

L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP R$ 57,15

Marca: sominaggio                                            
Fabricante:  sominaggio                                            
Modelo :  sominaggio 

Telefone:
(81) 3062-4716

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 63,84

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
Campus Currais Novos

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no termo de referência.

Descrição: FAQUEIRO - CONJUNTO DE TALHER, LAMINAS E CABOS EM ACO INOX, 24
PECAS

CatMat: 150616 - FAQUEIRO , FAQUEIRO NOME

Data: 08/01/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32019 / UASG:158366

Lote/Item: /66

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 131

Unidade: Unidade

U F : RN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.186.469/0001-83
* VENCEDOR *

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME R$ 63,84

Marca: MARTINAZO                                            
Fabricante:  MARTINAZO                                            
Modelo :  MARTINAZO 

Telefone: Emai l :
(31) 3347-3449 comercialsw@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 61,99

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de utensílios de cozinha, mobiliário
em geral e equipamentos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde de Marabá Pará e das Unidades a ela vinculadas..

Descrição: FAQUEIRO - Faqueiro 24 peças, composição, lamina em aço inox, cabo em
polipropileno, conteúdo e dimensão: 6 facas para churrasco, 6 garfos de mesa, 6
colheres de mesa, 6 colheres.

Data: 17/02/2020 09:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:82020 / UASG:927495

Lote/Item: /40

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
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Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.608.621/0001-64
* VENCEDOR *

GIUSTI MERLO - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L R$ 61,99

Marca: marcamix                                            
Fabricante:  marcamix                                            
Modelo :  24 peças 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SERGIO (11) 4169-7665 sergiiomerlo@gmservices.com.br

Item 8: Faqueiro em aço 100% inoxidável com 76 peças com 12 peças cd R$ 385,42

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 314,35

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Sergipe 
IFCT-SE - CAMPUS TOBIAS BARRETO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de material permanente e de consumo para Copa/Cozinha do
Instituto Federal de Sergipe Campus Tobias Barreto, demais Campi e Reitoria..

Descrição: FAQUEIRO - FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, MATERIAL
TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL,
QUANTIDADE FACAS 6 UN, QUANTIDADE GARFOS 6 UN, QUANTIDADE
COLHERES 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ 6 UN

CatMat: 294447 - FAQUEIRO , MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO, QUANTIDADE
COLHERES CAFÉ 6 UN, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL
CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 6 UN, QUANTIDADE GARFOS 6
UN, QUANTIDADE COLHERES 6 UN

Data: 18/10/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:154679

Lote/Item: /58

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/10/2019 14:39

Homologação: 22/11/2019 14:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.986.656/0001-77
* VENCEDOR *

COMERCIAL MARELLY LTDA - ME R$ 314,35

Marca: BRINOX                                            
Fabricante:  BRINOX                                            
Modelo :  BRINOX 

Telefone: Emai l :
(31) 3347-3449 conttatocontabilidade@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 533,90

Quantidade Descrição Observação

3 Conjuntos sendo 12 facas de mesa, 12 garfos de mesa, 12 colheres de mesa, 12 colheres de café, 12 colheres de sobremesa, 12 garfos de 
sobremesa, 1 colher para salada, 1 garfo para salada, 1 pá para bolo, 1 colher para açucar, com lâminas e cabos monobloco apre
sentado em cx
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Planalto 
6º Grupo de Misseis e Foguetes

Objeto: Aquisição de material de expediente e limpeza, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: FAQUEIRO - FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM MADEIRA, MATERIAL
TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL,
QUANTIDADE FACAS 12 UN, QUANTIDADE GARFOS 12 UN,QUANTIDADE
COLHERES 12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE
GARFOSSOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA 12 UN,
QUANTIDADE COLHERES CAFÉ12 UN, QUANTIDADE COLHERES CHÁ 12 UN

CatMat: 219491 - FAQUEIRO , MATERIAL EMBALAGEM MADEIRA, QUANTIDADE
COLHERES SOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ 12 UN,
QUANTIDADE COLHERES CHÁ 12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO
APLICÁVEL, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO
INOXIDÁVEL, COR CABO NÃO APLICÁVEL, QUANTIDADE FACAS 12 UN,
QUANTIDADE GARFOS 12 UN, QUANTIDADE COLHERES 12 UN, QUANTIDADE
FACAS SOBREMESA 12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA 12 UN

Data: 29/10/2019 13:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:160479

Lote/Item: /273

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/11/2019 15:58

Homologação: 28/11/2019 18:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 75

Unidade: Unidade

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.211.647/0001-03
* VENCEDOR *

VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME R$ 533,90

Marca: TRAMONTINA                                            
Fabricante:  TRAMONTINA                                            
Modelo :  INOX 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Pedro da Costa Viana (51) 8422-9499 viana.ltda@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 308,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

Objeto: Registro de preços para Aquisição de material de Copa e Cozinha I..

Descrição: FAQUEIRO - Faqueiro, faqueiro - FAQUEIRO EM AÇO INOX 91PEÇAS: 12
COLHERES MESA: COMPR. TOTAL: 19CM / ESPESSURA: 1,60MM. - 12 GARFOS
MESA: COMPR. TOTAL: 19,2 CM / ESPESSURA 1,60MM. - 12 FACAS
CHURRASCO: COMPRIMENTO DA LÂMINA: 10,4CM / COMPRIMENTO TOTAL:
21,2CM / ESPESSURA: 3,00 MM. - 12 COLHERES SOBREMESA: COMPR. TOTAL:
16,6CM / ESPESSURA.: 1,20 MM. - 12 GARFOS TORTA:COMPR. TOTAL: 13,9CM
/ ESPESSURA.: 1,20MM. - 1 2 COLHERES CHÁ: COMPR. TOTAL:12,8CM /
ESPESSURA.: 1,00 MM. - 12 COLHERES CAFÉ : COMPR. TOTAL: 91 MM /
ESPESSURA.: 0,80 MM . - 1 PEGADOR DE ARROZ. - 1 PÁ DE TORTA. - 1
CONCHA DE FEIJÃO. - 1 COLHER DE SALADA. - 1 GARFO DE SALADA. -

CatMat: 150616 - FAQUEIRO , FAQUEIRO NOME

Data: 12/12/2019 09:07

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:652019 / UASG:120644

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.869.498/0001-66
* VENCEDOR *

L K K FRANCO - ME R$ 308,00

Marca: TRAMONTINA                                            
Fabricante:  TRAMONTINA                                            
Modelo :  TRAMONTINA 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
VALMIR (41) 3045-0603 valmirrepresentacoescomerciais@gmail.com
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Item 9: Descanso para copo redondo. Diâmetro mín. 9 cm R$ 7,40

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,96

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria Executiva 
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Sergipe 
IFCT-SE - CAMPUS TOBIAS BARRETO

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de material permanente e de consumo para Copa/Cozinha do
Instituto Federal de Sergipe Campus Tobias Barreto, demais Campi e Reitoria..

Descrição: PORTA-COPO - PORTA-COPO, NOME PORTA - COPO

CatMat: 66419 - PORTA-COPO , PORTA - COPO NOME

Data: 18/10/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:154679

Lote/Item: /46

Ata: Link Ata

Adjudicação: 30/10/2019 14:39

Homologação: 22/11/2019 14:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 98

Unidade: UNIDADE

U F : SE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.986.656/0001-77
* VENCEDOR *

COMERCIAL MARELLY LTDA - ME R$ 5,96

Marca: GOLDEN                                            
Fabricante:  GOLDEN                                            
Modelo :  GOLDEN 

Telefone: Emai l :
(31) 3347-3449 conttatocontabilidade@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,98

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
1ª Região/RJ

Objeto: Aquisição de utensílios para copa e cozinha, conforme detalhado no Termo de
Referência..

Descrição: PORTA-COPO - PORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO
TOTAL 9 CM

CatMat: 347679 - PORTA-COPO, AÇO INOXIDÁVEL, 9 CM

Data: 29/10/2019 13:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:552019 / UASG:80009

Lote/Item: /17

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 288

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.521.643/0001-43
* VENCEDOR *

DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$ 7,98

Marca: Brinox Metalúrgica S                                            
Fabricante:  Brinox Metalúrgica S/A                                            
Modelo :  PORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TOTA 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Carlos Alberto Baptista (21) 3371-1343 danjacdistribuidora@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,35

Quantidade Descrição Observação

105 Conjuntos 100% aço inoxidável, prateado. Conjunto com 6 descansos
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho

Objeto: Aquisição de material para copa e cozinha..

Descrição: PORTA-COPO - PORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO
BASE 80 MM, DIÂMETRO TOTAL 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TIPO PIRES

CatMat: 242621 - PORTA-COPO , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO BASE 80
MM, DIÂMETRO TOTAL 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PIRES

Data: 29/11/2019 14:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:952019 / UASG:80001

Lote/Item: /16

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/12/2019 09:55

Homologação: 26/12/2019 16:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 220

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.396.046/0001-86
* VENCEDOR *

GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTD R$ 6,35

Marca: VIEL                                            
Fabricante:  VIEL                                            
Modelo :  VIEL 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Tauã Marques Mendonça (61) 3027-2424 grandesmarcas12@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,20

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
22ª Região/PI

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de material de copa e cozinha,
para suprir as necessidades do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região
TRT 22ª, conforme especificações, condições e quantidades relacionadas que
deverão estar de acordo com as descrições que seguem no quadro anexo A, do
Termo de Referência..

Descrição: PORTA-COPO - Porta copos - descanso para copo, em aço inox, dimensões
aproximadas 9 x 9 x 0,5 cm. Permitindo uma variação de até 10% nas suas
dimensões.

CatMat: 66419 - PORTA-COPO , PORTA - COPO NOME

Data: 06/12/2019 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:272019 / UASG:80024

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.658.323/0001-09
* VENCEDOR *

W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI R$ 6,20

Marca: BRINOX                                            
Fabricante:  BRINOX                                            
Modelo :  BRINOX 

Telefone: Emai l :
(27) 9801-7177 viniciusrepresentacao@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,88
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Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF

Objeto: Eventual fornecimento de suprimentos de materiais de expediente, consumo de
uso geral, gêneros de alimentação, gráfico, copa e cozinha, no âmbito da Sede
da Codevasf, em Brasília/DF, exclusivo para microempresas ou empresas de
pequeno porte, distribuídos em 173 (cento e setenta e três) itens, sendo
composto por 3(três) itens individuais e 17 (dezessete) grupos, conforme
descrito no Anexo II - do Termo de Referência..

Descrição: PORTA-COPO - PORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO
BASE 80 MM, DIÂMETRO TOTAL 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TIPO PIRES

CatMat: 242621 - PORTA-COPO , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO BASE 80
MM, DIÂMETRO TOTAL 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PIRES

Data: 04/12/2019 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:182019 / UASG:195006

Lote/Item: 15/161

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.906.038/0001-60
* VENCEDOR *

TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS - EIRELI - EP R$ 7,88

Marca: BRINOX                                            
Fabricante:  BRINOX                                            
Modelo :  INOX 9CM 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Gabriel (31) 3552-3026 comercial@grupotxv.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal da Bahia

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de
material de consumo de copa e cozinha, alimentício e confecções, para atender
às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia.

Descrição: PORTA-COPO - PORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO
BASE 80 MM, DIÂMETRO TOTAL 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TIPO PIRES

CatMat: 242621 - PORTA-COPO , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO BASE 80
MM, DIÂMETRO TOTAL 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PIRES

Data: 04/03/2020 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:642019 / UASG:153038

Lote/Item: /167

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 34

Unidade: Unidade

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.191.680/0001-54
* VENCEDOR *

ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP R$ 10,00

Marca: BRINOX                                            
Fabricante:  BRINOX                                            
Modelo :  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA 

Telefone: Emai l :
(71) 3309-0250 altajanprodutosdeconsumo@gmail.com

Item 10: Porta guardanapo 100% inox R$ 16,42

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,99

Quantidade Descrição Observação

53 Unidades Medindo aprox. 14,5 x 2,5 x 6 cm
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
1ª Região/RJ

Objeto: Aquisição de utensílios para copa e cozinha, conforme detalhado no Termo de
Referência..

Descrição: PORTA-GUARDANAPO - Item 14: Porta-guardanapos, inteiramente em aço
inox, modelo apropriado para acomodação de guardanapos em formato
triangular; dimensões mínimas: 12cm x 3cm x 7,5cm.. Marcas de referência:
Tramontin Utility 61216120, Brinox Jornata, equivalente ou de melhor qualidade.

CatMat: 28827 - PORTA-GUARDANAPO , PORTA - GUARDANAPO NOME

Data: 29/10/2019 13:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:552019 / UASG:80009

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.521.643/0001-43
* VENCEDOR *

DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$ 19,99

Marca: Brinox Metalúrgica S                                            
Fabricante:  Brinox Metalúrgica S/A                                            
Modelo :  Porta-guardanapos, inteiramente em aço inox, model 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
Carlos Alberto Baptista (21) 3371-1343 danjacdistribuidora@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,85

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA

Objeto: Aquisição de Material de Copa, Cozinha, Cama, Mesa e Banho.

Descrição: UTENSÍLIO DOMÉSTICO - 27 - PORTA GUARDANAPO AÇO INOX COSMOS
COMPR. TOTAL: 120 MM ESPESSURA: 0,6 MM ALTURA: 85 MM LARGURA:30
MM.

CatMat: 150233 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO , UTENSÍLIO DOMÉSTICO NOME

Data: 06/01/2020 09:36

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:452019 / UASG:120643

Lote/Item: /26

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.186.469/0001-83
* VENCEDOR *

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME R$ 12,85

Marca: CL                                            
Fabricante:  CL                                            
Modelo :  CL 

Telefone: Emai l :
(31) 3347-3449 comercialsw@yahoo.com.br

Item 11: Jarra de inox 2 litros R$ 62,21

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 60,00

Quantidade Descrição Observação

45 Unidades Jarra de inox com alça 2 litros sem tampa
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Órgão: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL
IPHAN

Objeto: Aquisição de Material de Copa e Cozinha a fim de atender às necessidades da
Sede da Superintendência do IPHAN em Goiás.

Descrição: JARRA - JARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO
CILÍNDRICO, APLICAÇÃOÁGUA/SUCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
APARADOR GELO, ALÇA AÇO INOX,TAMPAARTICULADAFIXA, ALTURA 18 CM,
DIÂMETRO INFERIOR 12 CM, DIÂMETRO SUPERIOR 14 CM

CatMat: 328667 - JARRA , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO SUPERIOR 14 CM,
CAPACIDADE 2 L, MODELO CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADOR GELO, ALÇA AÇO INOX,TAMPA
ARTICULADAFIXA, ALTURA 18 CM, DIÂMETRO INFERIOR 12 CM

Data: 01/12/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 41/2019 /
UASG: 343014

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

U F : GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.518.354/0001-00
* VENCEDOR *

EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI R$ 60,00

Marca: sem marca                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            

Telefone: Emai l :
(62) 3271-8215 sandra@exclusivautilidades.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 56,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 
18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 
2ºBatalhão de Fronteira

Objeto: Material de Copa e Cozinha e Utensílio em Geral.

Descrição: JARRA - JARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO
CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
APARADOR GELO, ALÇA AÇO INOX,TAMPA ARTICULADAFIXA, ALTURA 18 CM,
DIÂMETRO INFERIOR 12 CM, DIÂMETRO SUPERIOR 14 CM

CatMat: 328667 - JARRA , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO SUPERIOR 14 CM,
CAPACIDADE 2 L, MODELO CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADOR GELO, ALÇA AÇO INOX,TAMPA
ARTICULADAFIXA, ALTURA 18 CM, DIÂMETRO INFERIOR 12 CM

Data: 03/03/2020 10:56

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:342019 / UASG:160155

Lote/Item: /37

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.608.621/0001-64
* VENCEDOR *

GIUSTI MERLO - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L R$ 56,00

Marca: FRATELLI                                            
Fabricante:  FRATELLI                                            
Modelo :  2 L 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SERGIO (11) 4169-7665 sergiiomerlo@gmservices.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 68,87

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA Data: 02/03/2020 10:00
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Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de suprimento de
copa..

Descrição: JARRA - JARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO
CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
APARADOR GELO, ALÇA AÇO INOX,TAMPA ARTICULADAFIXA, ALTURA 18 CM,
DIÂMETRO INFERIOR 12 CM, DIÂMETRO SUPERIOR 14 CM

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:389260

Lote/Item: 2/26

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.808.990/0001-21
* VENCEDOR *

B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS L R$ 68,87

Marca: artinox                                            
Fabricante:  artinox                                            
Modelo :  inox 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
ANGELICA (85) 3047-1716 qualidade.b2g@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 68,85

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
8ª Região Militar 
COMANDO 22ª BDA INF Sl

Objeto: Eventual aquisição de móveis, equipamentos, maquinário e utensílios de
cozinha em geral e uniformes para o Setor de Aprovisionamento.

Descrição: UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR - JARRA EM AÇO INOX
COM TAMPA AUTOMÁTICA E APARADOR DE GELO, COM CORPO E FUNDO
INTEIRIÇOS, ALÇA DE TRANSPORTE REFORÇADA EM AÇO COM NO MÍNIMO
2MM DE ESPESSURA, CAPACIDADE DE 2LITROS.

CatMat: 150989 - UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR , UTENSÍLIOS /
ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR NOME

Data: 05/12/2019 14:09

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:382019 / UASG:160026

Lote/Item: /88

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

U F : AP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.378.714/0001-42
* VENCEDOR *

INOVARE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R$ 68,85

Marca: FRATELLI                                            
Fabricante:  UNICASA FRATELLI                                            
Modelo :  JARRA 

Telefone: Emai l :
(24) 3346-4310 inovare@inovarecomercio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 57,34

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA 
Campus Santo Augusto

Data: 11/11/2019 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM
Campus Santo Augusto

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de material de copa e cozinha..

Descrição: JARRA - JARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO
CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
APARADOR GELO, ALÇA AÇO INOX,TAMPA ARTICULADAFIXA, ALTURA 18 CM,
DIÂMETRO INFERIOR 12 CM, DIÂMETRO SUPERIOR 14 CM

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:158266

Lote/Item: /75

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/12/2019 10:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
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CatMat: 328667 - JARRA , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO SUPERIOR 14 CM,
CAPACIDADE 2 L, MODELO CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADOR GELO, ALÇA AÇO INOX,TAMPA
ARTICULADAFIXA, ALTURA 18 CM, DIÂMETRO INFERIOR 12 CM

Quantidade: 38

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.517.495/0001-14
* VENCEDOR *

VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME R$ 57,34

Marca: GP INOX                                            
Fabricante:  GP INOX                                            
Modelo :  GP 161 

Nome de Contato: Telefone: Emai l :
THIAGO (62) 98106-4800 thimago@gmail.com
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SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES – SEIC 

Material de Copeiragem – PA 0006877-85.2019 
Estimativa da Aquisição Termo de Referência (0599604) 

Item Quantidade Unidade Descrição CATMAT Nº 
Valor 

Unitário 
Valor Total da 

Aquisição 

1 53 Unidade Açucareiro 218748 R$ 25,61 R$ 1.357,33 

2 6 Unidade Bandeja 100% aço inoxidável tipo garçom redonda 107204 R$ 40,64 R$ 243,84 

3 48 Unidade Bandeja 100% inox retangular com alças 35cm x 25 cm 453730 R$ 57,93 R$ 2.780,64 

4 48 Unidade Colher de chá 230526 R$ 1,35 R$ 64,80 

5 48 Unidade Colher para xícara de café 230563 R$ 1,11 R$ 53,28 

6 6 Unidade Colher tipo bailarina – mín. 30 cm 28541 R$ 4,24 R$ 25,44 

7 52 Conjunto Faqueiro 24 peças com 6 peças cd 150616 R$ 60,99 R$ 3.171,48 

8 3 Conjunto Faqueiro inox com 76 peças com 12 serviços 368973 R$ 385,42 R$ 1.156,26 

9 105 Conjunto Descanso para copo redondo (com 6 peças) 66419 R$7,40 R$ 777,00 

10 53 Unidade Porta guardanapo inox 450224 R$ 16,42 R$ 870,26 

11 45 Unidade Jarra de agúa/suco inox, capacidade 2 l 328667 R$ 62,21 R$ 2.799,45 

TOTAL R$ 13.299,78 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1796 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Trata o procedimento de repetição de certame para

aquisição imediata dos itens de copeiragem desertos no Pregão
Eletrônico nº 69/2019, especificamente 11 itens de
material inoxidável, separados em três lotes, conforme novos Termo
de Referência 0672431 e Anexo Único 0672433.

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC, para realização de nova pesquisa de preços dos
itens desertos, conforme Despacho COMAP 0674365.

Feita ampla pesquisa no Banco de Preços, encontramos
diversos preços de compras governamentais referentes a
procedimentos da mesma natureza, realizados nos últimos cento e
oitenta dias, de todos os onze itens a adquirir, conforme
Relatório 0675567.

Importante registrar que os preços ora encontrados estão
muito próximos aos preços estimados para o Pregão Eletrônico nº
69/2019, com pequenas alterações na maioria dos itens, para menos
ou para mais, variando de 0,06% a 13%, e alguns com maior
alteração, como a colher tipo bailarina (baixou 50% em relação ao
valor anterior);  e aqueles que aumentaram, 19% a jarra de
água/suco; 30% o conjunto de descanso de copos; e 45% o faqueiro
de 76 peças, o que resultou num acréscimo médio de 4% do valor
total estimado anteriormente.

Vale lembrar que todos os demais itens do PE 69/2019
foram adjudicados, fazendo-nos crer que os preços estimados
estavam dentro dos valores de mercado, conforme Ata 0622348,
e que a razão pela falta de apresentação de propostas para os itens
de inox não seria preço, vez que o lote fora deserto em sua
totalidade.

Diante disso, chamamos atenção para a disposição dos
itens em lotes, o que pode, eventualmente, na impossibilidade de
fornecimento de um único item pelos participantes, levar ao fracasso
de um lote inteiro. 
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Assim, estimamos o valor total de R$ 13.299,78 (treze
mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) para a
aquisição pretendida, conforme Quadro Resumo dos itens (0676387)
com os respectivos CATMATs encontrados.

Sugerimos, pois, que a aquisição seja feita por meio de
licitação, pregão eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nºs 3.555/2000 e 10.025/2019,  com
participação exclusiva de micro, pequenas e médias empresas.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 01/04/2020, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 01/04/2020, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676388 e o código CRC C0A3F098.

0009836-29.2019.6.02.8000 0676388v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para confecção da

minuta do edital.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/04/2020, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689555 e o código CRC 979806AC.

0009836-29.2019.6.02.8000 0689555v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº 0009836-29.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
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 LOTE, objetivando a aquisição de 
material de consumo – material de copeiragem, 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 –  material 
de copeiragem, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA 
 
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. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa 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 
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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; 

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; 
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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 

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após 

o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total dos itens  que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada do itens que compõe o lote ofertado, contendo as informações 

similares à especificação constante no Anexo I-A;  

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 
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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 dos itens que compõe o lote 
ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório dos lances 
para efeito de escalonamento. 
 

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

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela 

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

encerramento deste prazo. 

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

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 

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

deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 

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

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

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

próprio do sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

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

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

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 cada item e lote licitado está disponível no Anexo 
I-A, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. O critério de aceitabilidade deverá ser aferido em relação ao valor total do 
item e em relação ao valor total do lote. 

 

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

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

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

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

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

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

fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

ocorrência será registrada em ata. 

 

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

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

pena de não aceitação da proposta.  

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

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

Pregoeiro.  

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

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

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

nova data e horário para a sua continuidade. 
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8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 
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9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 

10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação. 

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

 

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

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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; 
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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; 

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 
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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 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. 
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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, 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 dos itens que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total dos itens que compõe o lote  ofertado, bem como o valor 

total do lote. 

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

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

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

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

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

extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

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

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

proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
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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. 

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 
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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 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.  
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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 8hs às 18hs de segunda 
a  quinta-feira e entre 8hs e 16 hs 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 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo termo 
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
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, substituir o produto 
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta: 

I  - não entregar a documentação exigida no edital; 
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II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso 
injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre 
este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o 
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será 
considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”; 

 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) do 
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valor total do contrato celebrado. 
 

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. 

 
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. 
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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. 

 
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 
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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 (dez) dias; 

 

c) Entregar o material/produto obrigatoriamente acondicionado em embalagens de boa 
qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo 
vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

 

d) Entregar o material com embalagens contendo todas as informações exigidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes; 

 

e) entregar os materiais contendo em cada embalagem impressa, conforme o caso, as 
seguintes informações: 

 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento 
ou período de validade, este com o mínimo de 12 (doze)  para todos os comprimidos; 
 
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 
e.4)  número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
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g) 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.  Exige-se que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; e que os bens devam 
ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume 
possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento, tudo conforme Art. 5º, incisos I e III, da IN 01/2010. 

23.2. Os itens a adquirir, por serem de material de uso duradouro, implicarão 

consideravelmente na diminuição do uso de material descartável, por todas as unidades da Justiça 

Eleitoral; Os materiais compostos 100% de aço inoxidável, por se preservar por tempo 

indeterminado, eliminam, praticamente, descartes frequentes; não eliminam resíduos tóxicos em 

sua fabricação e tampouco no manuseio; este tipo de aço é um material nobre e quase sem descarte, 

sendo totalmente reaproveitado e de reciclagem simples. 

 

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 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, 
nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
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   material   de   copeiragem   conforme   

especificado   em QUADRO ANEXO ÚNICO, visando atender às Unidades da 

Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades durante o 

exercício de 2020. 

1.1 - A presente aquisição não faz parte da PLOA 2020 porém, enquadra-se na 

despesa MATERIAL DE COPA E COZINHA. Sugerimos que ocorra através de 

pregão eletrônico, por grupo, para AQUISIÇÃO IMEDIATA. 

1.2 - Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I; art. 15, I e IV e art. 23, §§ 1º e 2º (Lei 

8.666/1993), informamos que os itens  constantes  desse  procedimento  foram  

subdivididos em grupos, de acordo com a similaridade de cada um (tipo de 

material a ser fornecido),  garantindo   uma   certa   padronização   dos   itens   e   

a   compatibilidade   das especificações técnicas e de desempenho, assim como 

condições iguais de manutenção, assistência e garantia oferecidas. 

1.3 - JUSTIFICATIVA: A presente aquisição surgiu a  partir  da  necessidade  

do  órgão, após a verificação junto aos serviços de copeiragem, de que o 

quantitativo dos itens em uso nesta Sede estavam em número reduzidíssimo e 

prejudicando a prestação dos mesmos, devido às quebras e outras avarias 

apresentadas, dado o longo tempo de uso dos itens, sem que tivesse ocorrido 

novas aquisições sequer para reposição e menos ainda para suprir o acréscimo 

da demanda existente, nas sessões do pleno desta corte e nos gabinetes da 

presidência, corregedoria e diretoria geral, onde funcionam os serviços de 

copeiragem. Ainda, em conformidade com a proposição do PLS (Plano de 

Logística Sustentável), no intuito de diminuir o consumo de material plásticos 

descartáveis no órgão. 

Ademais, no tocante às unidades cartorárias da Justiça Eleitoral em Alagoas, não 

houve fornecimento desse tipo de material de copa e cozinha, desde que foram 

instituídas, contrapondo-se às demais ofertas aos cartórios de toda a estrutura 

de eletrodomésticos 

- bens permanentes - como fogão, geladeira, frigobar, microondas, cafeteira, e 

material de consumo tais como os gêneros alimentícios: café moído, açúcar, chás 

diversos e adoçante, sem que tenhamos lhes ofertado os materiais de consumo 

respectivos aos serviços de copa e cozinha alvo deste Termo de Referência. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0707187)         SEI 0009836-29.2019.6.02.8000 / pg. 166



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Repete-se a proposição de aquisição, haja vista o fracasso no pregão eletrônico, 

para os itens aqui constantes, na tentativa de aquisição em 2019, processo SEI 

0006877- 85.2019.6.02.8000. 

 

2 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1- Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 

termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no 

prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos. 

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, 

obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da 

linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por 

parte da empresa fornecedora. 

2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código 

de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 

competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as 

seguintes informações: 

2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 

vencimento ou período de validade, este com o mínimo de 12 meses para todos 

os itens. 

2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 

3 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
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3.1- O Prazo de entrega será de 30 (TRINTA)  dias corridos, improrrogáveis, 

contados     do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por correio 

eletrônico (e–mail). 

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à 

Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–

000, no horário das 08 às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 16:00 horas, 

às sextas–feiras. 

 

4- VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 5 (CINCO) dias úteis 

após o recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às 

exigências deste Tribunal, o material será recebido definitivamente e 

encaminhado para pagamento. 

 

5 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de 

multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 

seguir: 

5.1- 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 

atraso, limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 

da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre 

este(s) a multa constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença. 

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 

caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 

limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será 

considerada inexecução parcial do contrato. 

5.3- 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução 

parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto 

por período superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo 

máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2. 

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/1993. 
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As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 

forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total 

do contrato celebrado. 

6. PAGAMENTO 

6.1- O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 

devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

6.4- O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 

recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

6.5- Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 

documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

6.6- 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)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO 

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e o atesto das notas fiscais 

será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor 

à época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade 

competente, se necessário. 

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 

designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas 

necessárias e/ou convenientes. 

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

Exigimos que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 

certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 

ambiental em relação aos seus similares; e que os bens devam ser, 

preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 

máxima proteção durante o transporte e o armazenamento, tudo conforme Art. 

5º, incisos I e III, da IN 01/2010. 

Os itens a adquirir, por serem de material de uso duradouro, implicarão 

consideravelmente na diminuição do uso de material descartável, por todas as 

unidades da Justiça Eleitoral; Os materiais compostos 100% de aço inoxidável, 

por se preservar por tempo indeterminado, eliminam, praticamente, descartes 

frequentes; não eliminam resíduos tóxicos em sua fabricação e tampouco no 

manuseio; este tipo de aço é um material nobre e quase sem descarte, sendo 

totalmente reaproveitado e de reciclagem simples. 
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, 

em 24/03/2020, às 23:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DE ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

GRUPO ITEM UND QUANT ESPECIFICAÇÃO Valor 

Unitário 

Valor Total 

 

 

 

 

 

 

 

 
01 

 

 

01 

 

 

UND 

 

 

53 

 

AÇUCAREIRO COM PÁ PARA 
AÇÚCAR E TAMPA FIXA - 

MATERIAL 100% AÇO 
INOXIDÁVEL, FORMATO 

REDONDO OU OVAL, CAPACIDADE 
300G, PÁ PARA AÇÚCAR 100% 

INOX E TIPO MONOBLOCO. 
MARCAS DE REFERÊNCIA: 

TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF. 

R$ 25,61 R$ 1.357,33 

 

 
02 

 

 
UND 

 

 
6 

 

BANDEJA 100% AÇO INOXIDÁVEL, 
FORMATO REDONDA, TIPO 

GARÇOM, COMPRIMENTO 40CM 
DE DIÂMETRO, ESPESSURA MÍN 

3MM, SERVIR BEBIDAS E 
REFEIÇÕES. MARCAS DE 

REFERÊNCIA: LYOR (prime), 
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF. 

R$ 40,64 R$ 243,84 

 

 
03 

 

 
UND 

 

 
48 

 

BANDEJA 100% AÇO 
INOXIDÁVEL, FORMATO 

RETANGULAR, COM ALÇAS, 
MEDIDAS APROX. 35CM x 25CM, 
ESPESSURA MÍN 3MM, SERVIR 

BEBIDAS E REFEIÇÕES. MARCAS 
DE REFERÊNCIA: LYOR, 
TRAMONTINA, WOLFF. 

R$ 57,93 R$ 2.780,64 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 

R$ 4.381,81 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0707187)         SEI 0009836-29.2019.6.02.8000 / pg. 172



                                                              
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

02  

 
04 

 

 
UND 

 

 
48 

 

COLHER DE CHÁ – MATERIAL 
CORPO 100% AÇO INOXIDÁVEL, 
TIPO MONOBLOCO, TAMANHO 
MÍN 12CM E ESPESSURA MÍN 

1,5MM. MARCAS DE REFERÊNCIA: 
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF. 

R$ 1,35 R$ 64,80 

 

 
05 

 

 
UND 

 

 
48 

 

COLHER P/ XÍCARA DE CAFÉ – 
MATERIAL CORPO 100% AÇO 

INOXIDÁVEL, TIPO 
MONOBLOCO, TAMANHO MÍN 
9CM E ESPESSURA MÍN 0,8MM. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: 
TRAMONTINA, BRINOX, 

WOLFF.
 

, 

R$ 1,11 R$53,28 

 

06 

 

UND 

 

6 

 

COLHER TIPO BAILARINA, RETA, 
MÍN. 30CM, MATERIAL CORPO 

100% EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 
MONOBLOCO, MARCAS DE 

REFERÊNCIA: TRAMONTINA, 
BRINOX, WOLFF. 

4,24 25,44 

07 UND 52 
 

FAQUEIRO EM AÇO, 100% 
INOXIDÁVEL, CONTENDO 24 

PEÇAS, SENDO 06 FACAS 
SERRILHADAS 4”, 06 GARFOS DE 
MESA, 06 COLHERES DE MESA, 06 
COLHERES DE CHÁ, LAMINAS E 
CABOS MONOBLOCO, OU SEJA, 

EM UMA ÚNICA PEÇA. 
APRESENTADO EM CAIXA 

LITOGRAFADA. MARCAS DE 
REFERÊNCIA: TRAMONTINA, 

BRINOX, WOLFF. 

60,99 3.171,48 
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08 

 

 

 

 
UND 

 

 

 

 
3 

 

FAQUEIRO EM AÇO, 100% 
INOXIDÁVEL, CONTENDO 76 
PEÇAS, SENDO 12 FACAS DE 

MESA, 12 GARFOS DE MESA, 12 
COLHERES DE MESA, 12 
COLHERES DE CAFÉ, 12 

COLHERES DE SOBREMESA , 12 
GARFOS DE SOBREMESA, 1 

COLHER PARA SALADA, 1 GARFO 
PARA SALADA, 1 PÁ PARA BOLO, 1 

COLHER PARA AÇÚCAR, 
LAMINAS E CABOS MONOBLOCO, 
OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA. 

APRESENTADO EM CAIXA 
LITOGRAFADA OU MADEIRA. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: 
TRAMONTINA (italy), LYOR, 

WOLFF. 

R$ 385,42 R$ 1.156,26 

VALOR TOTAL DO LOTE 2 R$ 4.471,26 

 

 

 

 

 

 
03 

 

 
09 

 

 
CONJ 

 

 
105 

 

DESCANSO PARA COPO, 100% EM 
AÇO INOXIDÁVEL, REDONDO, 

DIÂMETRO MÍN. 9CM, PRATEADO, 
CONJUNTO COM 06 DESCANSOS. 

MARCAS DE REFERÊNCIA: 
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF. 

R$ 7,40 R$ 777,00 

 

10 

 

UND 

 

53 

PORTA GUARDANAPO, 100% EM 
AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 
APROX. 14,5x2,5x6cm, MARCAS 
DE REFERÊNCIA: LYOR (prime), 
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF. 

R$ 16,42 R$ 870,26 

 
11 

 
UND 

 
45 

JARRA ÁGUA/SUCO EM AÇO 100% 
INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2L, 

MARCAS DE REFERÊNCIA: 
TRAMONTINA, BRINOX, WOLFF. 

R$ 62,21 R$ 2.799,45 

VALOR TOTAL DO LOTE 3 
R$ 4.446,71 
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                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe 

de Seção, em 24/03/2020, às 23:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0707187)         SEI 0009836-29.2019.6.02.8000 / pg. 175



33 
 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

                                           

                                          

 

ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

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

 

INFORMAÇÃO Nº 3434 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

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

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  às sanções administrativas.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/05/2020, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/05/2020, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707190 e o código CRC 09D7A504.

0009836-29.2019.6.02.8000 0707190v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Remeto os presentes autos para que se promova a

respectiva reserva de crédito, considerando-se as informações
constantes no Evento (0676388).

Vale ressaltar, que a presente contratação é
remanescente do exercício anterior e baseia-se na instrução
veiculada nos autos de n.º 0006877-85.2019.6.02.8000,
portanto a mesma não está inserida no plano de aquisições do
exercício atual.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2020, às 15:02, 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
0707918 e o código CRC A92442F9.

0009836-29.2019.6.02.8000 0707918v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0707918).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/05/2020, 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
0709443 e o código CRC 0B06056C.

0009836-29.2019.6.02.8000 0709443v1
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