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

 

Memorando nº 539 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/APG-SGP
Maceió, 01 de julho de 2021.

Para: Diretoria Geral
Assunto: Eleição 2022. Camisetas e Coletes.

 

Senhor Diretor,
 
Cumprimentando-o, informo a Vossa Senhoria que estas

subscritoras foram designadas por meio da Portaria Presidência n.
260/2021 0906316 como gestoras do contrato de aquisição de
camisetas e coletes para as Eleições 2022.

Foram levantados os quantitativos que seguem na
proposta abaixo com os tipos de camisetas referentes à aquisição em
tela para análise e alterações que entender convenientes:

 
DESCRIÇÃO DESTINATÁRIO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

CAMISETA com as
identificações
"Eleições 2022" e
"COORDENADOR"

Coordenador de local de
votação. Em
julho/2021 encontrou-se
1190 locais de votação.

4760 camisetas

Sendo 02
unidades para
cada
coordenador
de local de
votação (tendo
em vista a
utilização na
véspera e dia
da Eleição),
sendo 02
coordenadores
em cada local.

CAMISETA com as
identificações
"Eleições 2022" e
"COLABORADOR"

Motoristas requisitados sede
(10), Motoristas requisitados
cartórios (123), Oficiais de
Justiça (123), Auxiliar de
Logística (287),
Terceirizados (42) e

615 camisetas

Sendo 01
unidade para
cada.
Considerou-se
uma média de
3 oficiais de
justiça por ZE,
3 motoristas
requisitados
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Estagiários (30) por ZE e 7
auxiliares de
logística por
ZE.

CAMISA
POLO, apenas
com a
identificação da
Justiça Eleitoral

Para todos os servidores da
SEDE (196) e Cartórios
Eleitorais  (221). Do Quadro,
Removidos, Requisitados e
Sem vínculo.

417
camisas polo

Sendo 01
unidade para
cada servidor.

Acréscimo de
contingência de
20% das
camisetas e
camisas polo

Coordenador de local de
votação, colaboradores e
Servidores.
 

 1075 camisetas
83 camisas
polo 

Camisas sem
identificação,
para ser mais
versátil.

TOTAL  
 6450 camisetas
500 camisas
polo

 

 
Dessa forma forma, solicitamos, com todas as vênias de

estilo:
 
1. Que seja analisada a proposta contida na tabela acima,

efetuando as alterações que entender convenientes;
 
2. A designação de servidor ou profissional para

elaboração da arte gráfica dos modelos das camisetas de
Coordenador e Colaborador e da camiseta para os servidores (com
sugestão de ser diferenciada, para utilização em outras eleições)
para que seja escolhido pela Comissão  Permanente de Eleição o
modelo a ser adquirido, tendo em vista que estas subscritoras não
possuem conhecimento técnico na área gráfica para a realização de
tal atividade;

 
3. Que seja definido o material para sua confecção, se

algodão ou tecido ecológico;
 
4. Com relação aos coletes, solicitamos que seja

orientado, se será necessária a compra de coletes para as
Eleições 2022, visto que foi realizada a aquisição inicial nas
Eleições de 2018 e complementado o quantitativo apenas nos
Cartórios Eleitorais solicitantes em 2020. Ressaltamos que os coletes
não são descartáveis, pois não possuem a identificação da Eleição em
sua  estrutura.

 
Do exposto, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria
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para análise e deliberação, esclarecendo que dependemos das
definições acima para a elaboração do Termo de Referência.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA,
Analista Judiciário, em 15/07/2021, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Assistente de Planejamento e Gestão, em 15/07/2021, às 13:45, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911594 e o código CRC C1AA3D2F.

0004750-09.2021.6.02.8000 0911594v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2021.
Tendo em vista as solicitações enumeradas no

Memorando 539 (0911594), subscrito pelas Sras. Gestoras do
contrato de aquisição de camisetas e coletes para as Eleições 2022,
conforme designação da Portaria Presidência n. 260/2021 0906316,
faço encaminhar os presentes autos à Comissão Permanente de
Panejamento de Eleições, para que delibere acerca do tipo de
material a ser utilizado na confecção das camisetas, assim como
designação de servidor ou profissional para elaboração da arte
gráfica e por fim, que seja emitida orientação sobre a necessidade
de compra de coletes para as Eleições 2022.

 
  

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/07/2021, às 19:05, 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
0917636 e o código CRC 3FFD9D06.

0004750-09.2021.6.02.8000 0917636v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informo que por ocasião da reunião da Comissão

Permanente de Planejamento das Eleições, ocorrida no dia
06/08/2021,  às 9h30, cuja Ata encontra-se em processo de
elaboração e assinatura (0927193), restou deliberado que:

3.2. Processo SEI nº 0004750-09.2021.6.02.8000 
(Contrato para aquisição de camisetas): A gestão contratual deverá
interceder junto ao TSE para adquirir modelo da arte utilizada pelo
referido Tribunal. O material das camisas será 100% algodão, na cor
cinza; deve ser incluído na minuta de termo de referência a previsão
de que a empresa vencedora da contratação será responsável pela
elaboração da arte gráfica; será realizada a compra de coletes para
as Eleições 2022, no percentual mínimo de 100 unidades, somente
para reposição eventual.

 
Ante o exposto, sugiro encaminhamento à gestão

contratual para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/08/2021, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 13/08/2021, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 13/08/2021, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0926825 e o código CRC 7E084359.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
Às Senhoras Gestoras do contrato de aquisição de

camisetas e coletes para as Eleições 2022,
 
  
Encaminho-lhes os presentes autos para ajustes no

Termo de Referência, em consonância com o deliberado na
reunião da Comissão Permanente de Planejamento das
Eleições, ocorrida no dia 06/08/2021,  às 9h30 (0926825).

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/08/2021, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930615 e o código CRC 7722E2A0.

0004750-09.2021.6.02.8000 0930615v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
Senhoras gestoras.
Conforme previsão tipificada no art. 4º da Portaria Presidência

de nº 260/2021 (0924807), todos os servidores designados ao exercício da
gestão dos contratos de Eleições deveriam encaminhar os estudos
preliminares, até o dia 30 de julho passado do corrente ano.

Ocorre, contudo, que, até a presente data, não identificamos o
encaminhamento do processo SEI, com o devido Termo de Referência para
análise e apreciação pela Comissão Permanente de Planejamento de Eleições,
da contratação ao qual Vossas Senhorias são gestoras (camisas
personalizadas).

Dessa forma, tendo em vista existir uma prioridade da
administração à resolução das pendências relacionadas aos contratos de
eleições, é que se torna necessária uma maior agilidade a tal procedimento,
razão pela qual CONCEDO a Vossas Senhorias o prazo, improrrogável
de 5(cinco) dias úteis para entrega dos referidos procedimentos,
devidamente aptos à deliberação da CPPE ou justificar sua impossibilidade. 

Certo de contar com o apoio, desde já, reitera-se os votos de
estima e consideração.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/09/2021, às 08:37, 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
0943231 e o código CRC F5A4FC0C.

0004750-09.2021.6.02.8000 0943231v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
Senhor Diretor,
 
Apresento a Vossa Senhoria a minuta de Termo de

Referência de Camisetas para as Eleições 2022 0943606, elaborada
com os parâmetros estabelecidos na Comissão Permanente de
Planejamento das Eleições, ocorrida no dia 06/08/2021, às 9h30, Ata
(0927193), conforme evento 0926825.

Ressaltamos que a arte utilizada no modelo de camisetas
apresentado, foi criada pelo TSE para as Eleições 2022 e se encontra
disponível para download na página da intranet daquele
órgão, conforme link abaixo:

http://intranet.tse.jus.br/menu_institucional/tribunais_regionais/repositorio.html
Assim, solicitamos a Vossa Senhoria a análise da minuta

de Termo de Referência apresentada, com vistas à continuidade do
processo de aquisição.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 10/09/2021, às 09:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA,
Analista Judiciário, em 10/09/2021, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943525 e o código CRC F645F81F.

0004750-09.2021.6.02.8000 0943525v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Av. Aristeu de Andrade, 377. Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090. Fone (82) 2122-7705 

 
 TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – OBJETO: 
 
1.1 - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022. 
 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 – Do objeto: Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça Eleitoral 
no dia e véspera das Eleições 2022, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores nos locais de 
votação. 
 
2.2 – Da necessidade de aquisição por lote: Para que se mantenha a uniformidade na impressão 
das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo evento - Eleições 2022, evitando, assim, 
o risco de falha na identidade visual buscada pelo Órgão na confecção das camisetas. 
 
 
3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 
3.1. - Tipo/Modelo 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL 

01 
CAMISA GOLA CARECA – 
Colaborador 
(Modelo. Anexo I) 

710 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 
com gramatura usual do mercado, não 
inferior a 150g/m². 

Gola redonda do tipo careca em algodão 
com elastano e com reforço de ombro a 
ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 
(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II; 
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 
- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm. 

02 
CAMISA GOLA CARECA – 
Coordenador 
(Modelo. Anexo I) 

5475 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 
com gramatura usual do mercado, não 
inferior a 150g/m². 

Gola redonda do tipo careca em algodão 
com elastano e com reforço de ombro a 
ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Av. Aristeu de Andrade, 377. Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090. Fone (82) 2122-7705 

(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II; 
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm. 

03 

CAMISA GOLA CARECA (sem 
especificação) 
(Modelo. Anexo I – mas sem 
especificação) 

500 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 
com gramatura usual do mercado, não 
inferior a 150g/m². 

Gola redonda do tipo careca em algodão 
com elastano e com reforço de ombro a 
ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 
(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II; 
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm. 

 
TOTAL GERAL: 6.685 Camisas Gola Careca 
 
 
 
3.2. - Medidas 
 
- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo, 
admitida variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver ajustes para adequação 
nos tamanhos apresentados, desde que previamente autorizados. 

 

PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo I) 

 

 
TAMANHO 

 

 
COMPRIMENTO 

(cm) 
 

 
LARGURA 

(cm) 
 

 
COMPRIMENTO 
DAS MANGAS 

(cm) 
 

 
LARGURA DA 

GOLA (cm) 
 

P 70 49 
18,5 

 
17,5 

M 75 54 19,5 18 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Av. Aristeu de Andrade, 377. Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090. Fone (82) 2122-7705 

 

G 78 57 
22 

 
19 

GG 81 60 
23 

 
22 

 

 

 

4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 
 
 
4.1. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo I 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.3.1. Motoristas requisitados sede 10 01 10 

4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais  
(3 por ZE) 

123 01 123 

4.3.3. Oficiais de Justiça (3 por ZE) 123 01 123 

4.3.4. Auxiliar de logística (7 por ZE) 287 01 287 

4.3.5. Terceirizados 42 01 42 

4.3.6. Estagiários 30 01 30 

4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- -  
95 

4.3.7. TOTAL GERAL - - 710 

Dados de AGOSTO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 
 

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR 

 
TAMANHO 

 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

 

P 5% 35 

M 35% 248 

G 45% 320 

GG 15% 107 

TOTAL 100% 710 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Av. Aristeu de Andrade, 377. Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090. Fone (82) 2122-7705 

4.2. – Quantitativo de Camisa Gola Careca  – Coordenador - Anexo I. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2380 02 4760 

4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

715 - 715 
 

4.4.3. TOTAL GERAL - - 5475 

Dados de AGOSTO/2021. 

 
O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR 

 
TAMANHO 

 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

 

P 35% 1916 

M 40% 2190 

G 20% 1095 

GG 5% 274 

TOTAL 100% 5475 

 

4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca  – Sem especificação - Anexo I. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.1.1. Servidores da SEDE (do Quadro, Removidos, 
Requisitados e Sem vínculo) 

196 01 196 

4.1.2. Servidores dos Cartórios (do Quadro, Removidos, 
Requisitados) 

221 
 

01 221 

4.1.3. Acréscimo de 20% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- - 83 

4.1.4. TOTAL GERAL   500 

Dados de AGOSTO/2021. 

 
O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA – Sem Especificação 

 
TAMANHO 

 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

 

P 19% 95 

Termo de Referência CAMISETAS - Eleições 2022 (0943606)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 13



 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 
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M 41% 205 

G 35% 175 

GG 5% 25 

TOTAL 100% 500 

 
5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP. 

 

6 – DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 

 

6.1. – Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 2010, 
especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
 
7 – DA ENTREGA 

 

7.1 – Anteriormente à produção, o fornecedor deverá entrar em contato com a unidade SGP pelo 
telefone (82) 2122-7719 ou através do e-mail sgp@tre-al.jus.br para apresentar o modelo da camisa, 
inclusive com a sugestão de posição das impressões e as opções de tom da cor escolhida (cinza) 
do tecido para confecção da prova (amostra) da camisa que deve ser apresentada (em todos os 
tamanhos solicitados), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento da 
Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do TRE-AL. O prazo para 
entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da aprovação 
da amostra. 

 

7.2 – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino 
Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e 18 horas de segunda a 
quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, devidamente comunicada pela 
Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. 

 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis, seu 
representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação. 

 

8.2 – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do contratante 
utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do representante anterior. 

 

8.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-AL, da 
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conformidade com o padrão estabelecido. 

  

8.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias 
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova. 

 

8.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo de 30 
(trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova apresentada. 

 

8.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por danos 
causados a terceiros. 

 

8.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de Referência e 
com as normas e especificações técnicas. 

 

8.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 

 

8.9 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros resultantes 
do objeto da contratação. 

 

8.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão formuladas em 
duas vias. 

 

8.11 – Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas solicitações 
e fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do Contratante, por ele 
julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de sanções 
contratuais. 

 

8.12 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será descontado, 
imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente. 

 

8.13 – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) dias corridos, 
às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, em que se verificarem 
defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados quando de sua utilização. 

 

8.14 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação. 

 

8.15 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 
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9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da contratação. 

 

9.2 – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo. 

 

10 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato designado pelo 
TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao cumprimento de suas 
obrigações. 

 

10.2 – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a 
responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos ou 
prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 

 

10.3 – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados imediatamente, 
podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada caso. 

 

10.4 – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante verificação da 
conformidade com os termos do avençados. 

 

10.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não obedecer 
aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de Empenho. 

 

10.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do contrato, 
o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico. 

 

10.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, quanto à 
conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido comprovadamente solicitadas 
pelo TRE-AL. 

 

11 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais. 

 

11.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de inadimplência 
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da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento será devido, sem que 
isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de preços. 

 

 

12 – DAS PENALIDADES 

 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 

12.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à execução 
do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, observações e 
sugestões feitas pelo gestor do contrato. 

 

12.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até: 

 

12.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo TRE-AL. 

 

12.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir, em 07 
(sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de fabricação ou de 
materiais empregados, ainda que detectados quando da sua utilização. 

 

12.1.2.3 – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 
irregularmente as obrigações, especificações ou projetos. 

 

12.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não cumprir as 
obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

12.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a multa 
de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 

 

12.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 

12.4 – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente. 

 

12.5 – Para que seja aplicada a sanção prevista no item 12.1.2, deve ser facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se a partir do 
dia da recepção da notificação. 
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12.6 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF 
– Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do Art. 4º da Lei 
10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos prazos e em face da 
prática, ou da omissão do atos seguintes: 

 

12.6.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar, 
ou fraudar na execução da contratação. 

 

12.6.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, deixar de 
entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ou, no caso de, retardamento 
da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação causar prejuízo ao Contratante. 

 

12.6.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo inidôneo e 
cometer fraude fiscal. 

 

12.7 – A sanção prevista no item 12.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do item 
11.1.2. 

 

12.8 – A sanção prevista no item 12.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-AL, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 
partir da data da abertura de vista. 

 

 

13 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

 

13.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, ou 
supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do seu valor. 

 

13.2 – O limite estabelecido no item 13.1. poderá ser excedido, para supressão, desde que 
resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

 

14 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o cancelamento da 
Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de Referência. 

 

14.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação: 

 

14.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 
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14.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

14.2.3 – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a 
impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 

 

14.2.4 – O atraso injustificado no início da execução. 

 

14.2.5 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 

 

14.2.6 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação. 

 

14.2.7 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão ou 
transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar a execução, 
a juízo do TRE-AL. 

 

14.2.8 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL. 

 

14.2.9 – O cometimento reiterado de faltas na execução. 

 

14.2.10 – A decretação de falência. 

 

14.2.11 – A dissolução da sociedade. 

 

14.2.12 – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da Contratada, que, a 
juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação. 

 

14.2.13 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL. 

 

14.2.14 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, assegurando à Contratada 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação. 

 

14.2.15 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-AL, decorrentes 
de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo 
prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação. 
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14.2.16 – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por parte do TRE-
AL, nos prazos contratuais. 

 

14.2.17 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução da contratação. 

 

14.2.18 – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

 

14.3 – A rescisão da contratação poderá ser: 

 

14.3.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL. 

 

14.3.2 – Judicial, nos termos da legislação. 

 

14.3.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do gestor do 
contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente do TRE-AL. 

 

14.3.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 14.2.13 a 14.2.17, sem haja culpa de 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto contrato, até a data do 
cancelamento da Nota de Empenho. 

 

14.3.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 14.2.1 a 14.2.13. 

 

15 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução vinculada à 
disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será comunicado à 
Contratada. 

 

16 – DO FORO 

 

16.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o 
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 

 

 

 

Maceió (AL), 
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ANEXO – I 
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ANEXO – II 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2021.
 
Tendo em vista a juntada da versão atualizada do

Termo de Referência de Camisetas para as Eleições
2022 0943606, elaborada conforme os parâmetros
estabelecidos na Comissão Permanente de Planejamento das
Eleições, ocorrida no dia 06/08/2021, às 9h30, Ata
(0927193 0926825), faço encaminhar os presentes autos à
Comissão Permanente de Panejamento de Eleições, para
análise e deliberação. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/09/2021, 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
0944216 e o código CRC 95BA5EDB.

0004750-09.2021.6.02.8000 0944216v1

Despacho GDG 0944216         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 24



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
Por ocasião da reunião da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, que teve lugar, ontem, dia 20 de setembro, e cuja
ATA encontra-se disponível no documento de evento nº 0946817, deliberou-se
no sentido de que todos os processos de contratações deveriam
ser devolvidos à SAD para que esta se manifeste sobre as formalidades legais
da contratação, aprovando ou determinando a retificação do TR, de modo que,
na próxima semana, a Comissão venha a se debruçar sobre a temática, para
analisar se há obediência à logística definida.  

Sob tais circunstâncias, encaminho os presentes autos a Vossa
Senhoria, a fim de que sejam dados os direcionamentos necessários junto a
sua secretaria para cumprimento ao deliberado. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2021, às 18:08, 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
0947800 e o código CRC A0E8233D.

0004750-09.2021.6.02.8000 0947800v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.

 

Tratam os presentes autos de aquisição de camisetas
personalizados para utilização na véspera e no dia das Eleições
Gerais de 2022, conforme especificações contidas no Termo de
Referência, 0943606.

 
Demonstrada a sua pertinência com o planejamento de

aquisições, para o próximo pleito eleitoral, aprovo o Termo de
Referência, 0943606, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017 e considerando o
exercício da Diretoria-Geral, por este subscritor, deixo de evoluir os
autos àquela unidade.

 
Ademais, tendo em vista que o procedimento em tela já

foi objeto de análise da Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições, em reunião ocorrida no dia 06/08/2021, conforme ata,
evento 0927193, encaminho os presentes autos à COMAP, para a
instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2021, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0953216 e o código CRC DCCCE198.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0953216, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 05/10/2021, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954354 e o código CRC CA9B92FD.

0004750-09.2021.6.02.8000 0954354v1

Despacho COMAP 0954354         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 27



E-mail - 0955531

Data de Envio: 
  06/10/2021 17:59:10

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

Para:
    stparaiba@hotmail.com
    vendas@b2brindes.com.br
    uniformes@b2brindes.com.br
    licitacao.betbi@gmail.com
    nobregaconfeccoes@hotmail.com
    vendas@qualityconfeccoes.com.br
    licitamcb@gmail.com
    cr3@sinaigrupo.com.br
    alternativatextilltda@gmail.com
    contato@ryanne.com.br
    fabrilgraficaemalharia@gmail.com

Assunto: 
  Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas personalizadas para as Eleições
de 2022, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência
anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf

E-mail SEIC 0955531         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 28



De: Sports Textil <stparaibajp@gmail.com>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 07/10/2021 02:26 PM
Assunto: [seic] Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Boa tarde, segue anexo da nossa proposta de preço. Qualquer dúvida
estamos a disposição! 

Atenciosamente, Gabriela.

Sports&Têxtil
Sports Têxtil Comércio de Artigos Esportivos e Eventos Ltda
CNPJ: 42.867.490/0001-78 - IE: 164.058.50-8
Av. Dom Pedro I, 402 - Casa 02, Centro - CEP: 58013-021

Em qui., 7 de out. de 2021 às 08:31, Sports Textil Sports Magazine
<stparaiba@hotmail.com> escreveu:

SPORTS MAGAZINE LTDA

CNPJ.: 04.826.424/0001-60

INSC. ESTADUAL: 16.133.768-6

AV. DOM PEDRO l, 404 - TÉRREO, CENTRO CEP: 58013 - 021 - JOÃO PESSOA PB

TEL. (83) 3241-6886 / (83) 98852-1096  

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 6 de outubro de 2021 17:59
Para: stparaiba@hotmail.com <stparaiba@hotmail.com>; vendas@b2brindes.com.br
<vendas@b2brindes.com.br>; uniformes@b2brindes.com.br <uniformes@b2brindes.com.br>;
licitacao.betbi@gmail.com <licitacao.betbi@gmail.com>; nobregaconfeccoes@hotmail.com
<nobregaconfeccoes@hotmail.com>; vendas@qualityconfeccoes.com.br <vendas@qualityconfeccoes.com.br>;
licitamcb@gmail.com <licitamcb@gmail.com>; cr3@sinaigrupo.com.br <cr3@sinaigrupo.com.br>;
alterna vatex lltda@gmail.com <alterna vatex lltda@gmail.com>; contato@ryanne.com.br
<contato@ryanne.com.br>; fabrilgraficaemalharia@gmail.com <fabrilgraficaemalharia@gmail.com>
Assunto: Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas
personalizadas para as Eleições de 2022, de acordo com especificações,
detalhamentos e modelos presentes no termo de referência anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=OACCMCY...

1 of 2 07/10/2021 14:31
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SEIC/COMAP/SAD

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
8k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: PROPOSTA -
ALAGOAS.pdf

Tamanho:
372k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=OACCMCY...

2 of 2 07/10/2021 14:31
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

A Empresa SPORTS MAGAZINE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) n.º 42.867.490/0001-78, estabelecida na AVENIDA DOM 
PEDRO I, 402, SL. 00002, CENTRO, JOÃO PESSOA, PARAIBA. Vem, perante VSa. apresentar a seguinte proposta de 
preços, conforme descrição abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA QUANT. 
VALOR 

UNIT 
VALOR TOTAL 

01 
CAMISA GOLA CARECA – Colaborador 
(Modelo. Anexo I) 

SPORTS & TEXTIL 710 R$ 24,50 R$ 17.395,00 

02 
CAMISA GOLA CARECA – Coordenador 
(Modelo. Anexo I) 

SPORTS & TEXTIL 5471 R$ 24,50 R$ 134.039,50 

03 
CAMISA GOLA CARECA (sem especifi-
cação) (Modelo. Anexo I – mas sem es-
pecificação) 

SPORTS & TEXTIL 500 R$ 24,50 R$ 12.250,00 

Total da Proposta: R$ 163.684,50 
(CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO E CINQUENTA CENTAVOS). 

 
Prazo Entrega: 15 Dias 
Prazo da Proposta: 60 Dias 
 

Banco Stone: n° 197 – Ag. 0001 – Conta: 4678584-6 
 

João Pessoa, 07 de outubro de 2021 
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E-mail - 0956907

Data de Envio: 
  08/10/2021 12:18:44

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

Para:
    nobregaconfeccoes@hotmail.com

Assunto: 
  Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas personalizadas para as Eleições
de 2022, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência
anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
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E-mail - 0956930

Data de Envio: 
  08/10/2021 12:29:08

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

Para:
    camizzeriaexpress_bra@hormail.com

Assunto: 
  Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas personalizadas para as Eleições
de 2022, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência
anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
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E-mail - 0956936

Data de Envio: 
  08/10/2021 12:30:56

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

Para:
    camizzeriaexpress_bra@hotmail.com

Assunto: 
  Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas personalizadas para as Eleições
de 2022, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência
anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    E_mail_0956930.html
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E-mail - 0956942

Data de Envio: 
  08/10/2021 12:32:01

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

Para:
    camizzeriaexpress_bra@hotmail.com

Assunto: 
  Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas personalizadas para as Eleições
de 2022, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência
anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
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X

Data: 13 DE OUTUBRO DE 2021

Cond. pagamento: A VISTA C/ EMPENHO Frete: (FOB) (CIF)

Vendedor: RENNYNE Celular: 82 99361-3224

Valor Total do Orçamento: 167.125,00    

Valor por extenso: CENTO E SESSENTA E SETE MIL, CENTO E VINTE E CINTO REAIS

Prazo de entrega: 30 DIAS ÚTEIS Validade da proposta: 30 DIAS

-                   

-                   

-                   

-                   

-                   

Valor TotalÍtem

1

-                   
-                   

e-mail:

167.125,00    

-                   

Qtd.

6.685

e-mail: camizzeriaexpress@hotmail.com

Rua do Imperador, nº 349 - Loja A - Centro

 Maceió/AL    CEP: 57020-670

Cliente: TRE-AL Fone:

Endereço: Contato:

CEP: CNPJ: Insc. Estadual:

-                   

-                   

-                   

CAMISA EM MALHA FIO 30 PENTEADO NA COR CINZA CLARO COM SERIGRAFIA NA 

FRENTE(4 CORES) E COSTAS (4 CORES) TAMANHOS DO P AO GG

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

R J F DE ALBUQUERQUE CARVALHO - ME

CNPJ:17.414.193/0001-20  Insc. Est.:242.78875-0

Fone: 82 3326-2527 / 3023-1319

V. Unit.

25,00     

Produto

Cotação - Camizeria (0958418)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 36



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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de camisas personalizadas

para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022,
conforme Termo de Referência - 0943606.

Vieram os autos para estimativa de preços, em
cumprimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017,
de 15/02/2017 - Despaho COMAP - 0954354.

Para tanto, efetuamos pesquisa no site Banco de
Preços, buscando-se licitações de objetos semelhantes,
ocorridas nos últimos 30 (trinta) dias, para fins de
aproveitamento desta cotação em licitação até os próximos 11
(onze) meses, resultando no relatório constante do evento
0959496.

Buscamos, ainda, propostas de preço junto a
potenciais fornecedores -
 0956907, 0956930, 0956936 e 0956942. Destes, recebemos
proposta das empresas Têxtil Sports (0955967), Camizeria
(0958418) e Nóbrega (0959630), resultando em um valor
estimado de R$ 171.269,70 (cento e setenta e um mil duzentos
e sessenta e nove reais e setenta centavos), conforme tabela
abaixo:

Item Qtde
Camizeria Nóbrega Têxtil Sports Banco de Preços Valor médio

Valor Valor Valor Valor Valor
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

1 710

R$
25,00

R$
17.750,00

R$
27,00

R$
19.170,00

R$
24,50

R$
17.395,00

R$
25,98

R$
18.445,80

R$
25,62

R$
18.190,20

2 5.475 R$
136.875,00

R$
147.825,00

R$
134.137,50

R$
142.240,50

R$
140.269,50

3 500 R$
12.500,00

R$
13.500,00

R$
12.250,00

R$
12.990,00

R$
12.810,00

6685 R$ 167.125,00 R$ 180.495,00 R$ 163.782,50 R$ 173.676,30 R$ 171.269,70
Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação

na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e
10.024/2019, com ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/10/2021, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959486 e o código CRC 3AFB3A59.

0004750-09.2021.6.02.8000 0959486v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: Camisa gola careca

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,00R$ 19,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

Secretaria Especial de Estado de Promoção Social 

Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais diversos para atender as necessidades diárias da

Fundação Cultural do Pará – FCP e seus anexos..

Descrição:Descrição: Blusa masculinaBlusa masculina - CAMISA COM MANGA CURTA, GOLA CARECA, 100%

ALGODÃO, FIO 30, SEM SERIGRAFIA, TAM. GG (CORES DIVERSAS)

Data:Data: 27/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:925489

Lote/Item:Lote/Item: 7/368

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 14/10/2021 14:57:35  (IP: 177.12.235.210)Relatório gerado no dia 14/10/2021 14:57:35  (IP: 177.12.235.210)

Relatório de Cotação: Camisa

Pesquisa realizada entre 14/10/2021 14:43:08 e 14/10/2021 14:52:27Pesquisa realizada entre 14/10/2021 14:43:08 e 14/10/2021 14:52:27

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) Camisa gola careca 6 1 Unidade R$ 25,98 (un) - R$ 25,98 R$ 25,98

Valor Global:Valor Global:   R$ 25,98R$ 25,98

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 25,98 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 25,98 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 25,98

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Camisa gola careca

Relatório gerado no dia 14/10/2021 14:57:35 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg6MYWlBmdaHo7mShBGSUZxg 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg6MYWlBmdaHo7mShBGSUZxg 1 / 3
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.655.861/0001-73

* VENCEDOR *

H DE F PIRES SERVICOS EIRELI R$ 19,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,00R$ 19,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

Secretaria Especial de Estado de Promoção Social 

Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais diversos para atender as necessidades diárias da

Fundação Cultural do Pará – FCP e seus anexos..

Descrição:Descrição: Blusa masculinaBlusa masculina - CAMISA COM MANGA CURTA, GOLA CARECA, 100%

ALGODÃO, FIO 30, SEM SERIGRAFIA, TAM. M (CORES DIVERSAS)

Data:Data: 27/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:925489

Lote/Item:Lote/Item: 7/370

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.655.861/0001-73

* VENCEDOR *

H DE F PIRES SERVICOS EIRELI R$ 19,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20,23R$ 20,23

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

Secretaria Especial de Estado de Promoção Social 

Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais diversos para atender as necessidades diárias da

Fundação Cultural do Pará – FCP e seus anexos..

Descrição:Descrição: Blusa masculinaBlusa masculina - CAMISA COM MANGA CURTA, GOLA CARECA, 100%

ALGODÃO, FIO 30, SEM SERIGRAFIA, TAM. P (CORES DIVERSAS)

Data:Data: 27/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:925489

Lote/Item:Lote/Item: 7/371

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.655.861/0001-73

* VENCEDOR *

H DE F PIRES SERVICOS EIRELI R$ 20,23

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 21,21R$ 21,21

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

Secretaria Especial de Estado de Promoção Social 

Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais diversos para atender as necessidades diárias da

Fundação Cultural do Pará – FCP e seus anexos..

Descrição:Descrição: Blusa femininaBlusa feminina - CAMISA COM MANGA CURTA, GOLA CARECA, 100% ALGODÃO,

FIO 30, SEM SERIGRAFIA TAM. PP (CORES DIVERSAS)

Data:Data: 27/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:925489

Lote/Item:Lote/Item: 7/372

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 14/10/2021 14:57:35 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg6MYWlBmdaHo7mShBGSUZxg 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg6MYWlBmdaHo7mShBGSUZxg 2 / 3
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UF:UF: PA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.655.861/0001-73

* VENCEDOR *

H DE F PIRES SERVICOS EIRELI R$ 21,21

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 21,56R$ 21,56

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

Secretaria Especial de Estado de Promoção Social 

Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais diversos para atender as necessidades diárias da

Fundação Cultural do Pará – FCP e seus anexos..

Descrição:Descrição: Blusa masculinaBlusa masculina - CAMISA COM MANGA CURTA, GOLA CARECA, 100%

ALGODÃO, FIO 30, SEM SERIGRAFIA, TAM. XG (CORES DIVERSAS)

Data:Data: 27/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:925489

Lote/Item:Lote/Item: 7/373

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 175

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.655.861/0001-73

* VENCEDOR *

H DE F PIRES SERVICOS EIRELI R$ 21,56

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 54,86R$ 54,86

Órgão:Órgão: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU

Objeto:Objeto: Aquisição de uniformes a serem fornecidos aos colaboradores operacionais da

CODENI, pelo sistema de registro de preços para atender as necessidades da

Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu, pelo período de 12 (doze)

meses..

Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Camisa uniforme, material: malha algodão, tipo manga:

curta, tamanho: variado, características adicionais: cromia frente e costa, gola

careca

Data:Data: 24/09/2021 11:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:927486

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 30/09/2021 14:20

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 800

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

10.487.393/0001-63

* VENCEDOR *

MELO FITNESS EIRELI R$ 54,86

Relatório gerado no dia 14/10/2021 14:57:35 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNjBIc5bFdUg6MYWlBmdaHo7mShBGSUZxg 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNjBIc5bFdUg6MYWlBmdaHo7mShBGSUZxg 3 / 3

Cotação - Banco de Preço (0959496)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 40
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CONFECÇÕES NÓBREGA LTDA - EPP

CNPJ: 07.149.307/0002-89

INSC. ESTADUAL: 242.15525-1

RUA DO IMPERADOR, 312 -CENTRO-MACEIÓ-AL

CEP. 57.020-670FONE: 3336 1313

ORÇAMENTO    Nº:  4113

CLIENTE: TRE- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: AV. ARISTEU DE ANDRADE, FAROL-CEP:57051-090

CONTATO: 82-2122-7705

REFERENTE: FARDAMENTOS 

QUANT. PÇ UNIT. PÇ TOTAL

710 27,00 19.170,00

5.475 27,00 147.825,00

500 27,00 13.500,00

VENDEDORA: JULIANA -(82)98873-8623 TOTAL 180.495,00

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS 

FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA 

CARIMBO CNPJ:

DIRETORA

MARIA ISAURA DE S. R. NÓBREGA

MACEIÓ 14 DE OUTUBRO DE 2021.

VALIDADE: 20 DIAS

DESCRIÇÃO

BÁSICA EM ALGODÃO GOLA CARECA  CINZA CLARO COM SERIGRAFIA 4 CORES A4 FRENTE E A4 COSTAS -

TAM:(P AO GG) (CAMISA COLABORADOR)

BÁSICA EM ALGODÃO GOLA CARECA  CINZA CLARO COM SERIGRAFIA 4 CORES A4 FRENTE E A4 COSTAS 

TAM:(P AO GG) (CAMISA COODENADOR)

BÁSICA EM ALGODÃO GOLA CARECA  CINZA CLARO COM SERIGRAFIA 4 CORES A4 FRENTE E A4 COSTAS -

TAM:(P AO GG)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0959486, encaminho os

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

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/10/2021, às 16:52, 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
0959659 e o código CRC 735E2AF8.

0004750-09.2021.6.02.8000 0959659v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2021.
À COFIN, para aferir a conformidade do valor

estimado para a aquisição, na forma instruída pela
SEIC (doc. 0959486), com aquele previsto na POA 2022 -
Pleitos Eleitorais, para a despesa em comento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2021, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960587 e o código CRC 965621B2.

0004750-09.2021.6.02.8000 0960587v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0960587).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/10/2021, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960594 e o código CRC 8C631EDD.

0004750-09.2021.6.02.8000 0960594v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 18/10/2021, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960788 e o código CRC C425075D.

0004750-09.2021.6.02.8000 0960788v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
O valor médio estimado pela SEIC (0959486), de

acordo com o demandado, foi de R$ 171.269,70.
 
Após consulta a POA 2022 (0940476), também

publicada na transparência deste Regional (link), observamos
que foram lançados pela EJE R$ 66.117,00 no item de despesa
"Material Gráfico", onde em 2020 foi empenhada a despesa
com crachás (NE 803/2020 - 0792286), que substituíram as
camisetas (vide SEI 0010168-59.2020.6.02.8000), e o total de
R$ 9.579,00 em "Material para Divulgação", onde foram
previstos crachás e faixas sinalizadoras de locais de votação
para 2022, conforme justificativa em evento (0940474).

 
Diante do exposto, s.m.j., sugerimos consultar a

Adminstração sobre a manutenção da contratação e, em caso
positivo, indicar a fonte de remanejamento.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/10/2021, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho SGO 0961432         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 46

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/gestao-orcamentaria-financeira-fiscal/gestao-orcamentaria/Planilha_publicacao_proposta_orcamentaria_ORDINARIO_E_PLEITOS_2022.pdf


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
0961432 e o código CRC 08C886A6.

0004750-09.2021.6.02.8000 0961432v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À EJE,
Diante do despacho SGO (0961432), encaminho os

autos para ciência e deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/10/2021, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964360 e o código CRC E44CCE1F.

0004750-09.2021.6.02.8000 0964360v1

Despacho COFIN 0964360         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 48



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
Devolvo os autos à COFIN, esclarecendo que a

aquisição de crachás, em 2020, deu-se em caráter
emergencial, para suprir a deficiência na execução do
contrato de camisetas (vide a propósito a Decisão 321 - doc.
0856964 do Processo SEI 0008734-69.2019.6.02.8000).

Neses autos, o objeto é a aquisição de camisetas,
não de material gráfico, o que nos leva a devolver os autos
para que a Unidade reavalie sua informação.

Por outro lado, a gestão da contratação cabe às
servidoras subscritoras do Memorando 539 (doc. 0911594) e
não à EJE, razão pela qual remeto os autos, em paralelo, ao
GSGP e à Ouvidoria, para que as gestoras acusem ciência do
Despacho SGO 0961432 e avaliem, se for o caso, a melhor
forma de ajustar a aquisição aos parâmetros orçamentários a
serem indicados pela COFIN.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2021, às 19:28, 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
0977109 e o código CRC 4A5D2FBA.

0004750-09.2021.6.02.8000 0977109v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Retornam os autos a esta Seção para, nos termos

do Despacho GSAD 0977109, rever o posicionamento
constante do Despacho SGO 0961432, uma vez que "Neses
autos, o objeto é a aquisição de camisetas, não de material
gráfico...".

Pois bem, em complemento ao citado Despacho
SGO, informamos que não houve, por parte da unidade
responsável por participar da fase de elaboração da proposta
orçamentária das eleições de 2022 - PLOA Eleições 2022,
previsão de recursos para aquisição de camisetas, conforme
relatório(0940476), constante do Processo SEI 0013147-
91.2020.6.02.8000.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 23/11/2021, às 16:09, 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
0977655 e o código CRC D716B79E.

0004750-09.2021.6.02.8000 0977655v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
Ao GSAD.
 
Sr. Secretário,
 
Remeto o presente procedimento para ciência do

Despacho SGO 0977655.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 25/11/2021, às 14:03,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978910 e o código CRC 64DC3E20.

0004750-09.2021.6.02.8000 0978910v1

Despacho COFIN 0978910         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 51



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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do Despacho SGO 0977655, peço-lhe vênia

para sugerir a convocação do ilustre presidente da Comissão
Orçamentária para participar da próxima reunião da CPPE, no
sentido de indicar alternativas ao equacionamento da situação
reportada.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2021, às 19:09, 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
0979353 e o código CRC 72E74A0B.

0004750-09.2021.6.02.8000 0979353v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
 
 
Acolho a sugestão do sr. Secretário de

Administração, no sentido de que seja promovida
a convocação do presidente da Comissão Orçamentária para
participar da próxima reunião da CPPE, no sentido de indicar
alternativas ao equacionamento da situação reportada.

Retornem os autos à Secretaria de Administração
para que dê conhecimento da deliberação mencionada ao sr.
Coordenador Orçamentário e Financeiro, presidente da
aludida Comissão.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/11/2021, às 09:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979415 e o código CRC 1852F97D.

0004750-09.2021.6.02.8000 0979415v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
À COFIN e às gestoras, para ciência do Despacho

GDG 0979415.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2021, às 09:27, 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
0979512 e o código CRC 34FB6118.

0004750-09.2021.6.02.8000 0979512v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
Senhor Secretário,
 
Acuso ciência dos despachos 0961432, 0977109,

0979415 e 0979512.
Na oportunidade, informo que a outra gestora se

encontra em licença médica, com previsão de retorno para a
próxima quarta-feira.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA,
Analista Judiciário, em 26/11/2021, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979564 e o código CRC 0F4FF9EF.

0004750-09.2021.6.02.8000 0979564v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Acusando ciência no despacho GSAD (0979512),

indago, para fins de programação,  qual será a data prevista
da próxima reunião.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/11/2021, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980122 e o código CRC 0DCCE797.

0004750-09.2021.6.02.8000 0980122v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
À AGE
Submeto a consulta formulada pelo Sr.

Coordenador Orçamentário e Financeiro, doc. 0980122, à
consideração da CPPE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2021, 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
0980260 e o código CRC 71A4CE65.

0004750-09.2021.6.02.8000 0980260v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Volvo os autos à conclusão, tendo em vista a

necessidade de designação de dia e hora da conveniência de
Vossa Senhoria para que tenha lugar a realização de reunião
da CPPE. 

Sugiro, outrossim, após definição da data,
encaminhamento à COFIN para conhecimento do
Coordenador da Unidade.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 29/11/2021, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 29/11/2021, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980640 e o código CRC CFBFA9E1.

0004750-09.2021.6.02.8000 0980640v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de dezembro de 2021.
Retornando hoje após licença médica, acuso

ciência dos
despachos 0961432,  0977109, 0979415 e 0979512.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 01/12/2021, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0981176 e o código CRC 00559603.

0004750-09.2021.6.02.8000 0981176v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
 
 
Tendo em vista a consulta formulada por meio do

despacho COFIN 0980122 e considerando o agendamento da reunião
da Comissão Permanente de Planejamento de Eleições para esta
data, conforme despacho AGE 0987979, constante do processo
sei 0006090-85.2021.6.02.8000, oriento o retorno dos autos à
Secretaria de Administração para ciência e encaminhamentos
necessários.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/12/2021, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988824 e o código CRC EEA0C863.

0004750-09.2021.6.02.8000 0988824v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
Em face do que deliberado em reunião, devolvo os

autos às gestoras designadas para redimensionar a
proposição, mantendo o mínimo indispensável à aquisição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2021, às 00:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989283 e o código CRC EF6A6A3E.

0004750-09.2021.6.02.8000 0989283v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao despacho GSAD 0989283 e conforme

definido em reunião ocorrida dia 14/12/2021, às 15h, na sala do
Pleno, retornamos os autos a Vossa Senhoria após ajuste no Termo de
Referência, que segue anexo, com a redução do quantitativo de
camisetas que serão destinadas para os coordenadores de prédio,
com vistas à viabilizar a aquisição.

Ressaltamos que contabilizou-se 01 (uma) camiseta para
cada coordenador de prédio, sendo considerados 02 (dois)
coordenadores por local de votação. Quanto às demais camisetas
(servidores e colaboradores) não houve alteração, pela necessidade
de identificação dos servidores no dia do pleito eleitoral, assim
como por não impactarem demais o contrato, visto que são em
quantitativo menor.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 16/12/2021, às 15:12, 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
0990758 e o código CRC E0A9FFF8.

0004750-09.2021.6.02.8000 0990758v1
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 TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – OBJETO: 
 
1.1 - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022. 
 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 – Do objeto: Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça Eleitoral 
no dia e véspera das Eleições 2022, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores nos locais de 
votação. 
 
2.2 – Da necessidade de aquisição por lote: Para que se mantenha a uniformidade na impressão 
das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo evento - Eleições 2022, evitando, assim, 
o risco de falha na identidade visual buscada pelo Órgão na confecção das camisetas. 
 
 
3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 
3.1. - Tipo/Modelo 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL 

01 
CAMISA GOLA CARECA – 
Colaborador 
(Modelo. Anexo I) 

710 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 
com gramatura usual do mercado, não 
inferior a 150g/m². 

Gola redonda do tipo careca em algodão 
com elastano e com reforço de ombro a 
ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 
(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II; 
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 
- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm. 

02 
CAMISA GOLA CARECA – 
Coordenador 
(Modelo. Anexo I) 

2376 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 
com gramatura usual do mercado, não 
inferior a 150g/m². 

Gola redonda do tipo careca em algodão 
com elastano e com reforço de ombro a 
ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 
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(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II; 
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm. 

03 

CAMISA GOLA CARECA (sem 
especificação) 
(Modelo. Anexo I – mas sem 
especificação) 

500 

Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, 
com gramatura usual do mercado, não 
inferior a 150g/m². 

Gola redonda do tipo careca em algodão 
com elastano e com reforço de ombro a 
ombro. 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 
(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme 
modelo que segue no Anexo II; 
- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não 
inferior a 25 x 16 cm. 

 
TOTAL GERAL:  3.586 Camisas Gola Careca 
 
 
 
3.2. - Medidas 
 
- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo, 
admitida variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver ajustes para adequação 
nos tamanhos apresentados, desde que previamente autorizados. 

 

PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo I) 

 

 
TAMANHO 

 

 
COMPRIMENTO 

(cm) 
 

 
LARGURA 

(cm) 
 

 
COMPRIMENTO 
DAS MANGAS 

(cm) 
 

 
LARGURA DA 

GOLA (cm) 
 

P 70 49 
18,5 

 
17,5 

M 75 54 19,5 18 
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G 78 57 
22 

 
19 

GG 81 60 
23 

 
22 

 

 

 

4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 
 
 
4.1. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo I 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.3.1. Motoristas requisitados sede 10 01 10 

4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais  
(3 por ZE) 

123 01 123 

4.3.3. Oficiais de Justiça (3 por ZE) 123 01 123 

4.3.4. Auxiliar de logística (7 por ZE) 287 01 287 

4.3.5. Terceirizados 42 01 42 

4.3.6. Estagiários 30 01 30 

4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- -  
95 

4.3.7. TOTAL GERAL - - 710 

Dados de AGOSTO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 
 

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR 

 
TAMANHO 

 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

 

P 5% 35 

M 35% 248 

G 45% 320 

GG 15% 107 

TOTAL 100% 710 
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4.2. – Quantitativo de Camisa Gola Careca  – Coordenador - Anexo I. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2066 01 2066 

4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

310 - 310 
 

4.4.3. TOTAL GERAL - - 2376 

Dados de DEZEMBRO/2021. 

 
O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR 

 
TAMANHO 

 

 
PORCENTAGEM 

(Aproximada) 

 
QUANTIDADE 

 

P 30% 716 

M 45% 1070 

G 20% 475 

GG 5% 115 

TOTAL 100% 2376 

 

4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca  – Sem especificação - Anexo I. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.1.1. Servidores da SEDE (do Quadro, Removidos, 
Requisitados e Sem vínculo) 

196 01 196 

4.1.2. Servidores dos Cartórios (do Quadro, Removidos, 
Requisitados) 

221 
 

01 221 

4.1.3. Acréscimo de 20% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- - 83 

4.1.4. TOTAL GERAL   500 

Dados de AGOSTO/2021. 

 
O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA – Sem Especificação 

 
TAMANHO 

 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

 

P 19% 95 

Termo de Referência CAMISETAS 2022 - Ajustado (0990842)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 66



 

 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Av. Aristeu de Andrade, 377. Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090. Fone (82) 2122-7705 

M 41% 205 

G 35% 175 

GG 5% 25 

TOTAL 100% 500 

 
5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP. 

 

6 – DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 

 

6.1. – Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 2010, 
especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 
 
7 – DA ENTREGA 

 

7.1 – Anteriormente à produção, o fornecedor deverá entrar em contato com a unidade SGP pelo 
telefone (82) 2122-7719 ou através do e-mail sgp@tre-al.jus.br para apresentar o modelo da camisa, 
inclusive com a sugestão de posição das impressões e as opções de tom da cor escolhida (cinza) 
do tecido para confecção da prova (amostra) da camisa que deve ser apresentada (em todos os 
tamanhos solicitados), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento da 
Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do TRE-AL. O prazo para 
entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da aprovação 
da amostra. 

 

7.2 – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida Menino 
Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e 18 horas de segunda a 
quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, devidamente comunicada pela 
Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. 

 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis, seu 
representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação. 

 

8.2 – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do contratante 
utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do representante anterior. 

 

8.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-AL, da 
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conformidade com o padrão estabelecido. 

  

8.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias 
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova. 

 

8.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo de 30 
(trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova apresentada. 

 

8.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por danos 
causados a terceiros. 

 

8.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de Referência e 
com as normas e especificações técnicas. 

 

8.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 

 

8.9 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros resultantes 
do objeto da contratação. 

 

8.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão formuladas em 
duas vias. 

 

8.11 – Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas solicitações 
e fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do Contratante, por ele 
julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de sanções 
contratuais. 

 

8.12 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será descontado, 
imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente. 

 

8.13 – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) dias corridos, 
às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, em que se verificarem 
defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados quando de sua utilização. 

 

8.14 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação. 

 

8.15 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 
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9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da contratação. 

 

9.2 – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo. 

 

10 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato designado pelo 
TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao cumprimento de suas 
obrigações. 

 

10.2 – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a 
responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos ou 
prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 

 

10.3 – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados imediatamente, 
podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada caso. 

 

10.4 – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante verificação da 
conformidade com os termos do avençados. 

 

10.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não obedecer 
aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de Empenho. 

 

10.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do contrato, 
o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico. 

 

10.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, quanto à 
conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido comprovadamente solicitadas 
pelo TRE-AL. 

 

11 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais. 

 

11.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de inadimplência 
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da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento será devido, sem que 
isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de preços. 

 

 

12 – DAS PENALIDADES 

 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 

12.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à execução 
do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, observações e 
sugestões feitas pelo gestor do contrato. 

 

12.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até: 

 

12.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo TRE-AL. 

 

12.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir, em 07 
(sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às suas expensas, no todo 
ou em parte, o material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de fabricação ou de 
materiais empregados, ainda que detectados quando da sua utilização. 

 

12.1.2.3 – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 
irregularmente as obrigações, especificações ou projetos. 

 

12.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não cumprir as 
obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

12.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a multa 
de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 

 

12.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 

12.4 – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente. 

 

12.5 – Para que seja aplicada a sanção prevista no item 12.1.2, deve ser facultada a defesa prévia 
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se a partir do 
dia da recepção da notificação. 
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12.6 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF 
– Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do Art. 4º da Lei 
10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos prazos e em face da 
prática, ou da omissão do atos seguintes: 

 

12.6.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu objeto, falhar, 
ou fraudar na execução da contratação. 

 

12.6.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, deixar de 
entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ou, no caso de, retardamento 
da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação causar prejuízo ao Contratante. 

 

12.6.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo inidôneo e 
cometer fraude fiscal. 

 

12.7 – A sanção prevista no item 12.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do item 
11.1.2. 

 

12.8 – A sanção prevista no item 12.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-AL, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a 
partir da data da abertura de vista. 

 

 

13 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

 

13.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, ou 
supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do seu valor. 

 

13.2 – O limite estabelecido no item 13.1. poderá ser excedido, para supressão, desde que 
resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

 

14 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

14.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o cancelamento da 
Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de Referência. 

 

14.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação: 

 

14.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 
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14.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

14.2.3 – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a 
impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 

 

14.2.4 – O atraso injustificado no início da execução. 

 

14.2.5 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 

 

14.2.6 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação. 

 

14.2.7 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão ou 
transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar a execução, 
a juízo do TRE-AL. 

 

14.2.8 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL. 

 

14.2.9 – O cometimento reiterado de faltas na execução. 

 

14.2.10 – A decretação de falência. 

 

14.2.11 – A dissolução da sociedade. 

 

14.2.12 – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da Contratada, que, a 
juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação. 

 

14.2.13 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL. 

 

14.2.14 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, assegurando à Contratada 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação. 

 

14.2.15 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-AL, decorrentes 
de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo 
prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação. 
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14.2.16 – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por parte do TRE-
AL, nos prazos contratuais. 

 

14.2.17 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução da contratação. 

 

14.2.18 – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

 

14.3 – A rescisão da contratação poderá ser: 

 

14.3.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL. 

 

14.3.2 – Judicial, nos termos da legislação. 

 

14.3.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do gestor do 
contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente do TRE-AL. 

 

14.3.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 14.2.13 a 14.2.17, sem haja culpa de 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto contrato, até a data do 
cancelamento da Nota de Empenho. 

 

14.3.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 14.2.1 a 14.2.13. 

 

15 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução vinculada à 
disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será comunicado à 
Contratada. 

 

16 – DO FORO 

 

16.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o 
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 

 

 

 

Maceió (AL), 
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ANEXO – I 
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ANEXO – II 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
Em face da informação prestada no Despacho

GSGP 0990758, remeto os autos à SEIC, para nova cotação,
considerando os quantitativos revisados, na forma do TR
doc. 0990842, que segue aprovado, para efeito do dispsto na
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 00:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992513 e o código CRC 94E8EF5E.

0004750-09.2021.6.02.8000 0992513v1

Despacho GSAD 0992513         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 76



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

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de camisas personalizadas

para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022,
conforme Termo de Referência atualizado - 0990842.

Após nossa última informação, Despacho SEIC -
 0959486, retornam os autos com novo Termo de Referência,
ajustando o quantitativo do item 2, de 5.475 para 2.376,
resultando em um novo valor estimado, no montante de R$
91.873,32 (noventa e um mil oitocentos e setenta e três reais
e trinta e dois centavos), abaixo.

Item Quantidade Valor
Unitário Total

1 710
R$ 25,62

R$ 18.190,20
2 2.376 R$ 60.873,12
3 500 R$ 12.810,00

Total R$ 91.873,32
Por fim, ratificamos nossa sugestão anterior, de

que a licitação ocorra na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019, com ampla
participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
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Seção, em 20/12/2021, às 08:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992551 e o código CRC 4A62242E.

0004750-09.2021.6.02.8000 0992551v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas na aba
"Solicitações de Contratação", informações estas coletadas nestes
autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/12/2021, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992569 e o código CRC 8CB11CA0.

0004750-09.2021.6.02.8000 0992569v2
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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 dezembro de 2021.
 
 
À SAD, após atendimento do Despacho

GSAD 0992513.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/12/2021, às 10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993131 e o código CRC 9221945B.

0004750-09.2021.6.02.8000 0993131v1
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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 dezembro de 2021.
Devolvo os autos à SEIC, solicitando que seja

reavaliada a estimativa da despesa, tendo em conta a
expressiva redução dos quantitativos fixados no TR, o que
poderá refletir no preço unitário do item.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2021, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993147 e o código CRC 86ECC562.

0004750-09.2021.6.02.8000 0993147v1

Despacho GSAD 0993147         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 81



E-mail - 0993154

Data de Envio: 
  21/12/2021 10:33:14

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

Para:
    stparaiba@hotmail.com
    stparaiba@gmail.com

Assunto: 
  Aquisição de camisas para Eleições 2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude da redução dos quantitativos de camisas personalizadas para as Eleições 2022, de 6.685 para
3.586, conforme novo Termo de Referência, anexo, questionamos a manutenção do valor cotado,
conforme proposta de preço, também anexa.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0990842_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS_Ajustado_dezembro_2021.pdf
    Proposta_0955967_PROPOSTA___ALAGOAS.pdf
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CONFECÇÕES NÓBREGA LTDA - EPP

CNPJ: 07.149.307/0002-89

INSC. ESTADUAL: 242.15525-1

RUA DO IMPERADOR, 312 -CENTRO-MACEIÓ-AL

CEP. 57.020-670FONE: 3336 1313

ORÇAMENTO    Nº:  5218

CLIENTE: TRE- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ENDEREÇO: AV. ARISTEU DE ANDRADE, FAROL-CEP:57051-090

CONTATO: 82-2122-7705

REFERENTE: FARDAMENTOS 

QUANT. PÇ UNIT. PÇ TOTAL

3.586 24,80 88.932,80

VENDEDORA: JULIANA -(82)98873-8623 TOTAL 88.932,80

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS ÚTEIS 

FORMA DE PAGAMENTO: AVISTA 

CARIMBO CNPJ:

DIRETORA

MARIA ISAURA DE S. R. NÓBREGA

MACEIÓ 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

VALIDADE: 20 DIAS

DESCRIÇÃO

BÁSICA EM ALGODÃO GOLA CARECA  CINZA CLARO COM SERIGRAFIA 4 CORES A4 FRENTE E A4 COSTAS -

TAM:(P AO GG)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2022.
À GSAD
 
Em atenção ao despacho GSAD 0993147 e

após contato com as empresas que encaminharam as
propostas entendemos; s.mj., que o
valor médio unitário estimado em R$ 25,62 (vinte e cinco
reais e sessenta e dois centavos) ora informado no despacho
S E I C 0992551 mantém-se válido, sendo estimado o total
em R$ 91.873,32 (noventa e um mil oitocentos e setenta e três
reais e trinta e dois centavos).

 
À deliberação superior.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 11/01/2022, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998644 e o código CRC 37A8A703.

0004750-09.2021.6.02.8000 0998644v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2022.
À CPPE
(à COFIN, em cópia, para ciência)
 
Tendo em conta a nova estimativa de preços e

considerando o fato de não ter havido programação da
despesa na POA 2022 para as eleições, conforme consta da
instrução, submeto o feito à CPPE para que seja deliberado o
pedido de suplementação orçamentária.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/01/2022, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998856 e o código CRC 442633E0.

0004750-09.2021.6.02.8000 0998856v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
De ordem, registra-se que os membros da Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições deliberaram no seguinte
sentido (1002971):

"Sobrestar a contratação até que se sejam promovidas as
reservas de créditos dos processos-chave e se possa vislumbrar
abertura orçamentária para a continuidade do feito."

Em sendo assim, encaminho os presentes autos para os
fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1002053 e o código CRC 2480C35A.

0004750-09.2021.6.02.8000 1002053v1
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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 janeiro de 2022.
À SGO,
Para ciência do despacho GSAD (0998856).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/01/2022, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003473 e o código CRC 0099BA9F.

0004750-09.2021.6.02.8000 1003473v1
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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 janeiro de 2022.
Em face de deliberação da  Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, evento 1002971, conforme noticia o
despacho AGE 1002053, sobrestamos  a contratação até que se
sejam promovidas as reservas de créditos dos processos-chave e se
possa vislumbrar abertura orçamentária para a continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 24/01/2022, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA,
Analista Judiciário, em 24/01/2022, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003797 e o código CRC D7A1812C.

0004750-09.2021.6.02.8000 1003797v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
Em face do Despacho GDG 1062397, proferido nos

autos do Processo SEI 0003917-54.2022.6.02.8000, remeto os
presnetes autos à SEIC, para atualizar a estimativa da despesa
de que trata o Despacho 0992551.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/05/2022, às 18:16, 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
1063768 e o código CRC DE39B70F.

0004750-09.2021.6.02.8000 1063768v1

Despacho GSAD 1063768         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 90



E-mail - 1064243

Data de Envio: 
  12/05/2022 13:17:22

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

Para:
    nobregaconfeccoes@hotmail.com

Assunto: 
  ATUALIZAÇÃO DE PROPOSTA URGENTE Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Solicito atualização da proposta anexa com a maior brevidade possível.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas personalizadas para as Eleições
de 2022, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência
anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    E_mail_0956907.html
    Cotacao_0959630_ORC._TRE_JULIANA.14.10.21__3_.pdf
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E-mail - 1064245

Data de Envio: 
  12/05/2022 13:18:57

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

Para:
    stparaiba@hotmail.com

Assunto: 
  ATUALIZAÇÃO DE PROPOSTA -Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

tendo em vista o decurso de tempo, solicito atualização da proposta anexa.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas personalizadas para as Eleições
de 2022, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência
anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    E_mail_0955531.html
    Proposta_0955967_PROPOSTA___ALAGOAS.pdf
    E_mail_0955964_Email_Sports_Textil_camisetas.pdf
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E-mail - 1064248

Data de Envio: 
  12/05/2022 13:20:03

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

Para:
    camizzeriaexpress_bra@hormail.com

Assunto: 
  Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Tendo em vista o decurso de tempo, solicito a atualização da proposta anexa.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas personalizadas para as Eleições
de 2022, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência
anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    E_mail_0956930.html
    Cotacao_0958418_TRE_AL_CAMISAS.pdf
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E-mail - 1064284

Data de Envio: 
  12/05/2022 13:37:07

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

Para:
    camizzeriaexpress_bra@hotmail.com

Assunto: 
  Aquisição de 6.685 camisas para Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Tendo em vista o decurso de tempo, solicito a atualização da proposta anexa.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas personalizadas para as Eleições
de 2022, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência
anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0943606_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS.pdf
    E_mail_0956930.html
    Cotacao_0958418_TRE_AL_CAMISAS.pdf
    E_mail_1064248.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de camisas personalizadas

para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022,
conforme Termo de Referência atualizado - 0990842.

 
Nossa última informação, Despacho SEIC 0998644,

resultou no valor estimado, no montante de R$ 91.873,32
(noventa e um mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e
dois centavos).

 
Os autos retornaram para atualização para fins de

estimativa de despesa, conformE Despacho GASAD 1063768.
 
Para tanto, efetuamos pesquisa no site Banco de

Preços, resultando no relatório constante do evento 1067451 ,
sintetizado na tabela abaixo:

 

FORNECEDOR VALOR
UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR

GLOBAL
REINO KIDS MODA INFANTIL LTDA R$ 27,44

3.586

R$ 98.344,84
SL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI R$ 29,80 R$ 106.862,80
DIAMANTE CONFECCOES E COMERCIO -
EIRELI R$ 25,79 R$ 92.482,94

VALOR MÉDIO ESTIMADO R$ 27,34 R$ 98.041,24

 
Desta forma, levando-se em consideração o valor

médio obtido, estimamos a  despesa para aquisição de
CAMISETAS ( CATMAT: 3948) em R$ 98.041,24 (noventa e
oito mil quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) .

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 17/05/2022, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1065338 e o código CRC F271BBEB.

0004750-09.2021.6.02.8000 1065338v1
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E-mail - 1065347

Data de Envio: 
  13/05/2022 11:08:27

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

Para:
    nobregaconfeccoes@hotmail.com
    stparaiba@hotmail.com
    camizzeriaexpress_bra@hotmail.com

Assunto: 
  ALTERAÇÃO QUANTITATIVO

Mensagem: 
   Prezado Senhor(a),

TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO TR, SOLICITO READEQUAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DAS PROPOSTAS
PARA CONTEMPLAR O TOTAL DE 3.586 CAMISETAS.

Solicito atualização da proposta anexa com a maior brevidade possível.

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 6.685 camisas personalizadas para as Eleições
de 2022, de acordo com especificações, detalhamentos e modelos presentes no termo de referência
anexo.

Favor constar na proposta valor unitário e total.

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0990842_Termo_de_Referencia___Eleicoes_2022___CAMISAS_Ajustado_dezembro_2021.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS
Responsável: Responsável: ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMESANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Matrícula: Matrícula: 3092031130920311
Departamento: Departamento: SEICSEIC

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: camiseta

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,80R$ 29,80

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Objeto:Objeto: Aquisição de camisetas a serem utilizados nas atividades educativas de trânsito

desenvolvidas pela EPTRAN..

Descrição:Descrição: CamisetaCamiseta - Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Careca , Cor:

Branca , Tamanho: Média , Características Adicionais: Conforme Modelo Do

Órgão , Material: Malha 100% Algodão, Fio 30 , Aplicação: Uniforme

Data:Data: 06/05/2022 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:2442022 / UASG:453230

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 17/05/2022 16:31:55  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 17/05/2022 16:31:55  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0004750-09.2021.6.02.8000 - Camiseta

Pesquisa realizada entre 12/05/2022 13:22:32 e 17/05/2022 16:30:06Pesquisa realizada entre 12/05/2022 13:22:32 e 17/05/2022 16:30:06

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: camiseta
Descrição: Descrição: camiseta, tipo unissex, tipo manga longa, tipo gola careca, cor branca, tamanho gg, características adicionais estampa em 3 cores silk-s
creen, escala cmyk, material malha 100% algodão, fio 30.1, 160 g/m2, aplicação uniforme

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

4 / 6 3.586 R$ 27,34 (un) - R$ 27,34 R$ 98.041,24

Valor Global:Valor Global:   R$ 98.041,24R$ 98.041,24

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 27,34 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 27,34 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 27,34

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

3.586 Unidades camiseta, tipo unissex, tipo manga longa, tipo gola careca, cor branca, tamanho gg, características adicionais estampa em 3 c

ores silk-screen, escala cmyk, material malha 100% algodão, fio 30.1, 160 g/m2, aplicação uniforme

Relatório gerado no dia 17/05/2022 16:31:55 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJCjuwXyfjembCk%2fTyp%2f0iBTlJ8rz9uHUY0%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJCjuwXyfjembCk%252fTyp%252f0iBTlJ8rz9uHUY0%253d 1 / 4
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UF:UF: SC

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.081.509/0001-02
* VENCEDOR *

SL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI R$ 29,80R$ 29,80

Marca: Marca: Authentics                                                
Fabricante: Fabricante: SL ARTIGOS ESPORTIVOS                                                
Modelo: Modelo: UNISSEX 
Descrição: Descrição: Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Careca , Cor: Branca , Tamanho: Média , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Ór
gão , Material: Malha 100% Algodão, Fio 30 , Aplicação: Uniforme                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

SC Joinville R FATIMA, 586 (47) 3202-6664

10.242.466/0001-57 GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA R$ 33,33

Marca: Marca: GHC                                                
Fabricante: Fabricante: GHC                                                
Modelo: Modelo: CAMISETA 
Descrição: Descrição: Camiseta Tipo: Unissex , Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Careca , Cor: Branca , Tamanho: Média , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Ór
gão , Material: Malha 100% Algodão, Fio 30 , Aplicação: Uniforme                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Rio Novo R EZEQUIEL RIBEIRO GUIMARAES, 338 (32) 3274-1506 ghc@ghcuniformes.com.br

35.692.455/0001-08 FINNO TEXTIL LTDA R$ 34,00

Marca: Marca: ARRON                                                
Fabricante: Fabricante: FINNO TEXTIL LTDA                                                
Modelo: Modelo: Camiseta Meia Malha 
Descrição: Descrição: 28059 - Camiseta Meia Malha, 100% algodão, fio 30/1 penteado, gola careca. Manga curta. Modelo: masculino e/ou Baby Look. Tamanho: M. Cor Br
anca                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Corupá R HANSA HUMBOLDT, 93 (47) 9104-1495 comercial@finnotextil.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 27,44R$ 27,44

Órgão:Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE EPIs E UNIFORMES

Descrição:Descrição: CAMISETACAMISETA - CAMISETA, TIPO TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, TIPO MANGA

LONGA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO MÉDIO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO 30.1 PENTEADO;160 G/M ;ESTAMPAS EM

SILK-SCREE N

CatMat:CatMat: 292219292219 - CAMISETA , TIPO TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, TIPO MANGA

LONGA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO MÉDIO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO 30.1 PENTEADO;160 G/M²;ESTAMPAS EM

SILK-SCREEN

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 41/2021 /

UASG: 135028

Lote/Item:Lote/Item: 22/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

42.754.927/0001-67
* VENCEDOR *

REINO KIDS MODA INFANTIL LTDA R$ 27,44

Marca: Marca: Reino Kids                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMISETA, TIPO TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, TIPO MANGA LONGA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICA
S ADICIONAIS FIO 30.1 PENTEADO;160 G/M ;ESTAMPAS EM SILK-SCREE N                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Bagé RUA FRANCISCO L. MEIRELES, 1782 (53) 9123-2126 / (53) 9103-2787 / (53) 9123-2126 adrianelamadril@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 26,33R$ 26,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 17/05/2022 16:31:55 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJCjuwXyfjembCk%2fTyp%2f0iBTlJ8rz9uHUY0%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJCjuwXyfjembCk%252fTyp%252f0iBTlJ8rz9uHUY0%253d 2 / 4
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Órgão:Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE EPIs E UNIFORMES

Descrição:Descrição: CAMISETACAMISETA - CAMISETA, TIPO TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, TIPO MANGA

LONGA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO 30.1 PENTEADO;160 GM ;ESTAMPAS EM

SILK-SCREE N

CatMat:CatMat: 292218292218 - CAMISETA , TIPO TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, TIPO MANGA

LONGA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO 30.1 PENTEADO;160 G/M²;ESTAMPAS EM

SILK-SCREEN

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 41/2021 /

UASG: 135028

Lote/Item:Lote/Item: 23/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

42.754.927/0001-67
* VENCEDOR *

REINO KIDS MODA INFANTIL LTDA R$ 26,33

Marca: Marca: Reino Kids                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMISETA, TIPO TECIDO MALHA 100% ALGODÃO, TIPO MANGA LONGA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTIC
AS ADICIONAIS FIO 30.1 PENTEADO;160 GM ;ESTAMPAS EM SILK-SCREE N                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Bagé RUA FRANCISCO L. MEIRELES, 1782 (53) 9123-2126 / (53) 9103-2787 / (53) 9123-2126 adrianelamadril@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 25,79R$ 25,79

Órgão:Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA

EMBRAPA FLORESTAS/COLOMBO/PR

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE EPIs E UNIFORMES

Descrição:Descrição: CAMISETACAMISETA - CAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, TIPO GOLA

CARECA, COR BRANCA, TAMANHO GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

ESTAMPA EM 3 CORES SILK-SCREEN, ESCALA CMYK, MATERIAL MALHA 100%

ALGODÃO, FIO 30.1, 160 G/M2, APLICAÇÃO UNIFORME

CatMat:CatMat: 378834378834 - CAMISETA, UNISSEX, LONGA, CARECA, BRANCA, GG, ESTAMPA EM 3

CORES SILK-SCREEN, ESCALA CMYK, MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1, 160

G/M2, UNIFORME

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 41/2021 /

UASG: 135028

Lote/Item:Lote/Item: 24/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

19.617.801/0001-29
* VENCEDOR *

DIAMANTE CONFECCOES E COMERCIO - EIRELI R$ 25,79

Marca: Marca: Diamante                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA LONGA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPA E
M 3 CORES SILK-SCREEN, ESCALA CMYK, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1, 160 G/M2, APLICAÇÃO UNIFORME                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Contagem R BARAO DO RIO BRANCO, 988 (31) 2551-3200 gizelematoscontabilidade@gmail.com

Relatório gerado no dia 17/05/2022 16:31:55 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJCjuwXyfjembCk%2fTyp%2f0iBTlJ8rz9uHUY0%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJCjuwXyfjembCk%252fTyp%252f0iBTlJ8rz9uHUY0%253d 3 / 4
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - camisetaItem 1 - camiseta

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/12/2021 e 06/05/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Relatório gerado no dia 17/05/2022 16:31:55 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJCjuwXyfjembCk%2fTyp%2f0iBTlJ8rz9uHUY0%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJCjuwXyfjembCk%252fTyp%252f0iBTlJ8rz9uHUY0%253d 4 / 4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2022.
 
 
Devolvo os presentes autos, após a realização da

atualização da estimativa da despesa, com a aquisição de
camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia
das Eleições 2022, conforme Termo de Referência atualizado,
0990842, contida no Despacho SEIC 1065338, em
atendimento ao Despacho GSAD 1063768.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 17/05/2022, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1067485 e o código CRC AB84E88B.

0004750-09.2021.6.02.8000 1067485v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2022.
À AGE/CPPE
 
Em atenção ao Despacho GDG 1062397, proferido

no Processo SEI 0003917-54.2022.6.02.8000, remeto os
presentes autos à CPPE, para conhecimento da estimativa
atualizada da despesa com aquisição de camisas de
identificação, na forma instruída pela SEIC, conforme
Despacho 1065338.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2022, às 00:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1067790 e o código CRC 5C9822D7.

0004750-09.2021.6.02.8000 1067790v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2022.
Senhor Diretor-Geral.
Por determinação de Vossa Senhoria, exarada através do

despacho GDG de evento nº 1062397 que determina a expedição de ofício
dirigido à Diretoria-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, com pedido de
reforço orçamentário, evoluo os autos com minuta de ofício a ser analisado no
bloco de assinatura de nº 1068140 e, após assinado, se assim entender
necessário, sejam tomadas as diligências para encaminhamento do expediente
ao TSE.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 18/05/2022, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 18/05/2022, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1068136 e o código CRC CB05516C.

0004750-09.2021.6.02.8000 1068136v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2022.
À AGE, 
 
Informo que o Ofício nº 1371 / 2022 -

CPPE (1068140) foi expedido por e-mail à Diretoria-Geral do
TSE nesta data. 

Retorno o feito, para acompanhamento.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/05/2022, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1068741 e o código CRC 2650FFA5.

0004750-09.2021.6.02.8000 1068741v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2022.
Encaminho o feito à CPPE para aguardar a resposta

do TSE.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 18/05/2022, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1068806 e o código CRC B95D60AB.

0004750-09.2021.6.02.8000 1068806v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/05/2022, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1069185 e o código CRC 35A2D13F.

0004750-09.2021.6.02.8000 1069185v2
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

 

Ofıćio GAB-DG nº 2324/2022

 

Brasıĺia, 20 de maio de 2022.

A Sua Senhoria o Senhor
MAURI�CIO DE OMENA SOUZA 
Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Maceió – AL

 

Assunto: Descentralização	de	Créditos.	Pleitos	Eleitorais

 

Senhor Diretor-Geral,

 

Em atenção à solicitação constante do Ofıćio nº 1371/2022, de 18 de maio de 2022,  para
reforço de crédito na ação orçamentária “Pleitos Eleitorais” com o objetivo de custear despesas com a
realização das Eleições Gerais de 2022, informo a Vossa Senhoria a possibilidade de utilização do
montante já descentralizado, referente aos dois turnos de votação, e renovação do pedido após o 1°
turno, caso haja necessidade.

 

Atenciosamente,

 

RUI	MOREIRA	DE	OLIVEIRA
DIRETOR-GERAL

  Documento assinado eletronicamente em 20/05/2022,	às	22:52, horário o�icial de Brasıĺia, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2042351&crc=D6A40CBD,
informando, caso não preenchido, o código veri�icador 2042351 e o código CRC D6A40CBD.

2022.00.000005446-7 Documento no 2042351 v4
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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 2022.
Em face do que consta do Ofício GAB-DG nº

2324/2022, do TSE (doc. 1072463), remeto os autos à COFIN,
para reserva de crédito nas condições ali definidas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2022, 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
1072466 e o código CRC 53261400.

0004750-09.2021.6.02.8000 1072466v1
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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 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1072466).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/05/2022, às 12:56, 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
1072479 e o código CRC 717D4A7C.

0004750-09.2021.6.02.8000 1072479v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 24/05/2022, às 15:28, 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
1072765 e o código CRC D50EAE18.

0004750-09.2021.6.02.8000 1072765v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 140/2022 - RO 624.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 25/05/2022, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1072766 e o código CRC E24E5340.
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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 maio de 2022.
À SLC, para elaborar a minuta do edital e demais

providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/05/2022, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073847 e o código CRC F9BD4930.

0004750-09.2021.6.02.8000 1073847v1
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                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0004750-09.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
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 camisas personalizadas. 

 

   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 camisas 
personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 - DO PRAZO DE ENTREGA AMOSTRA E DAS CAMISAS DEFINITIVAS 
 

2.1.   Anteriormente à produção, a contratada  deverá entrar em contato 
com a unidade Secretaria de Gestão de Pessoas,  pelo telefone (82) 2122-7719 ou através 
do e-mail sgp@tre-al.jus.br, para apresentar o modelo da camisa, inclusive com a 
sugestão de posição das impressões e as opções de tom da cor escolhida (cinza) do tecido 
para confecção da prova (amostra) da camisa que deve ser apresentada (em todos os 
tamanhos solicitados), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do 
recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do 
TRE-AL.  

2.2. Após a aprovação das amostras apresentadas pelo TRE/AL, a contratada 
deverá entregar a totalidade das camisas no  prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data do recebimento da comunicação de aprovação das amostras pelo TRE/AL. 
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2.3.   A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situado na Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, CEP: 57.022-220,entre 8 e 18 
horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, 
devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
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4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9.   Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
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 objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
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7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

7.7.  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 
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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.  

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

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço global  máximo fixado para o lote único desta licitação é de R$ 
98.041,24 (noventa e oito mil, quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), 
que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço máximo será aferido em relação 
ao valor global do lote e ao valor total de cada item que o compõe, conforme 
tabela abaixo: 
 

item Descrição Quantidade Valor unitário 

máximo (R$) 

Valor total 

máximo (R$) 

1 
CAMISA GOLA CARECA – 

Colaborador 

710 27,34 19.411,40 

2 CAMISA GOLA CARECA – 

Coordenador 

2376 27,34 64.959,84 

3 CAMISA GOLA CARECA 

(sem especificação) 

500 27,34 13.670,00 

Valor máximo global para o lote 98.041,24 

 
 

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. 
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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. 

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 
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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 Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. A 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. 
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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. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, 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, 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 dos itens que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e  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. 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

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.  
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12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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. 
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14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

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

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

 
a) Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar 
prejuízo à execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no 
atendimento das decisões, observações e sugestões feitas pelo gestor do 
contrato. 
 

b) Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

b.1) Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o 
solicitado pelo TRE- AL. 
 

b.2) Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando 
não substituir, em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da 
recepção da notificação, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de 
fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando 
da sua utilização. 
 

b.3) Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), 
quando cumprir irregularmente as obrigações, especificações, ou 
projetos. 
 

b.4) Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), 
quando não cumprir as obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 

 

17.4.1. O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a 
Contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o 
valor do objeto contratado. 
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17.4.2. As multas a que alude este edital  não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 
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 serviço 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 úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do 
objeto da contratação. 

 

b)  Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidas, conforme o edital. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Indicar, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Nota 
de Empenho, seu representante, através de competente mandato, para 
execução do objeto da contratação; 
 
b) Indicar outro representante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese 
do contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a 
substituição do representante anterior; 
 
c) Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, 
pelo TRE-AL, da conformidade com o padrão estabelecido; 
 
d) Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 
05 (cinco) dias corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; 

 

e) Fornecer o material contratado na Seção de Almoxarifado do TRE-AL, no 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-
AL aceitar a prova apresentada; 

 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem 
como por danos causados a terceiros; 

 

g) Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente edital 
e seus anexos  e com as normas e especificações técnicas. 

 

h) Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada 
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pelo TRE-AL; 
 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e 
outros resultantes do objeto da contratação. 

 

j) Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão 
formuladas em duas vias. 

 

k) Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo 
às suas solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as 
informações de interesse do Contratante, por ele julgadas necessárias e 
pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de sanções 
contratuais; 

 

l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução da contratação. O valor 
necessário à reparação dos danos será descontado, imediatamente, dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente; 

 

m) Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 
07 (sete) dias corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais 
objeto da contratação, em que se verificarem defeitos de fabricação, ou de 
execução, ainda que só detectados quando de sua utilização; 

 

n) Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na respectiva licitação; 

 

o) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser 
firmada. 

 

 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

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

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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22.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

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

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

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

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

contratação. 

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
22.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
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22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência;  
ANEXO I-A – Modelo das camisas; 
ANEXO I-B – Tipografia; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO: 
 

1.1 - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022. 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
 

2.1 – Do objeto: Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça 
Eleitoral no dia e véspera das Eleições 2022, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores 
nos locais de votação. 
2.2 – Da necessidade de aquisição por lote: Para que se mantenha a uniformidade na 
impressão das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo evento - Eleições 2022, 
evitando, assim, o risco de falha na identidade visual buscada pelo Órgão na confecção das 
camisetas. 

 

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 

3.1. - Tipo/Modelo 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

CAMISA GOLA CARECA – 

Colaborador (Modelo. 
Anexo I-A) 

 
 
 
 
 
 
 
 

710 

 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

 
Gola redonda do tipo careca em algodão com 
elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior 
a 25 x 16 cm. 

 
 
 
 

02 

 
 
 

CAMISA GOLA CARECA – 
Coordenador (Modelo. 

Anexo I-A) 

 
 
 
 

2376 

 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

 
Gola redonda do tipo careca em algodão com 
elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
Camisa toda em um único tom, cor cinza 
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   (incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

 

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 
x 16 cm. 

    
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

   
Gola redonda do tipo careca em algodão 

com elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
03 

CAMISA GOLA CARECA (sem 

especificação) 

(Modelo. Anexo I-A – mas sem 
especificação) 

 
500 

 
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 
- Dimensão da impressão frontal não inferior 

a 22x15 cm; 

   
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 

16 cm. 

 

TOTAL GERAL: 3.586 Camisas Gola Careca 

3.2. – Medidas 

3.3.  
- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo, 
admitida variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver ajustes para 
adequação nos tamanhos apresentados, desde que previamente autorizados. 

 

PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo I-A) 

 

 
TAMANHO 

 

COMPRIMENTO 

(cm) 

 

LARGURA 

(cm) 

 
COMPRIMENTO 
DAS MANGAS 

(cm) 

 
LARGURA DA 

GOLA (cm) 

P 70 49 
18,5 

17,5 

M 75 54 19,5 18 

Minuta sem efeito (1075667)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 142



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

     

G 78 57 
22 

19 

GG 81 60 
23 

22 

 

4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 
 

4.1. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo I-A 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.3.1. Motoristas requisitados sede 10 01 10 

4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais 
(3 por ZE) 

123 01 123 

4.3.3. Oficiais de Justiça (3 por ZE) 123 01 123 

4.3.4. Auxiliar de logística (7 por ZE) 287 01 287 

4.3.5. Terceirizados 42 01 42 

4.3.6. Estagiários 30 01 30 

4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- -  
95 

4.3.7. TOTAL GERAL - - 710 

Dados de AGOSTO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR 

 
TAMANHO 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

P 5% 35 

M 35% 248 

G 45% 320 

GG 15% 107 

TOTAL 100% 710 

Minuta sem efeito (1075667)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 143



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

4.2. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Coordenador - Anexo I-A. 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS P/ 

PESSOA 

 
TOTAL 

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2066 01 2066 

4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

310 - 310 

4.4.3. TOTAL GERAL - - 2376 

Dados de DEZEMBRO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR 

 
TAMANHO 

 

PORCENTAGEM 
(Aproximada) 

 
QUANTIDADE 

P 30% 716 

M 45% 1070 

G 20% 475 

GG 5% 115 

TOTAL 100% 2376 

 

4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca  – Sem especificação - Anexo I-A. 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS P/ 

PESSOA 

 
TOTAL 

4.1.1. Servidores da SEDE (do Quadro, Removidos, 
Requisitados e Sem vínculo) 

196 01 196 

4.1.2. Servidores dos Cartórios (do Quadro, Removidos, 
Requisitados) 

221 01 221 

4.1.3. Acréscimo de 20% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- - 83 

4.1.4. TOTAL GERAL   500 

Dados de AGOSTO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

CAMISA GOLA CARECA – Sem Especificação 

 
TAMANHO 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

P 19% 95 
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M 41% 205 

G 35% 175 

GG 5% 25 

TOTAL 100% 500 

 

5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP. 
 

6 – DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 
 

6.1. – Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 2010, 
especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 

7 – DA ENTREGA 
 

7.1 – Anteriormente à produção, o fornecedor deverá entrar em contato com a unidade SGP 
pelo telefone (82) 2122-7719 ou através do e-mail sgp@tre-al.jus.br para apresentar o modelo da 
camisa, inclusive com a sugestão de posição das impressões e as opções de tom da cor 
escolhida (cinza) do tecido para confecção da prova (amostra) da camisa que deve ser 
apresentada (em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data do recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para 
apreciação do TRE-AL. O prazo para entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da aprovação da amostra. 

 

7.2 – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e 18 horas de 
segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, devidamente 
comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1 – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis, seu 
representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação. 

 

8.2 – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do 
contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do 
representante anterior. 

 

8.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-AL, da 
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conformidade com o padrão estabelecido. 

 

8.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias 
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova. 

 

8.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova apresentada. 

 

8.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por danos 
causados a terceiros. 

 

8.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de Referência 
e com as normas e especificações técnicas. 

 

8.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 
 

8.9 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros 
resultantes do objeto da contratação. 

 

8.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão formuladas 
em duas vias. 

 

8.11 – Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas 
solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do 
Contratante, por ele julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de 
aplicação de sanções contratuais. 

 

8.12 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será 
descontado, imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado 
judicialmente. 

 

8.13 – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) dias 
corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, em que 
se verificarem defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados quando de sua 
utilização. 

 

8.14 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação. 

 

8.15 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 
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9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

9.1 – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da contratação. 
 

9.2 – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo. 

 

10 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato designado 
pelo TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao cumprimento de suas 
obrigações. 

 

10.2 – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a 
responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos 
ou prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 

 

10.3 – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados 
imediatamente, podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada 
caso. 

 

10.4 – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante verificação da 
conformidade com os termos do avençados. 

 

10.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não 
obedecer aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de 
Empenho. 

 

10.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do 
contrato, o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico. 

 

10.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, quanto à 
conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido comprovadamente 
solicitadas pelo TRE-AL. 

 

11 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

11.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais. 
 

11.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de inadimplência 
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da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento será devido, sem que 
isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de preços. 

 

12 – DAS PENALIDADES 
 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 

12.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à 
execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, 
observações e sugestões feitas pelo gestor do contrato. 

 

12.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

12.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo TRE-AL. 
 

12.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir, em 
07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de 
fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando da sua utilização. 

 

12.1.2.3 – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 
irregularmente as obrigações, especificações ou projetos. 

 

12.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não cumprir 
as obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

12.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a 
multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 

 

12.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 

12.4 – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente. 

 

12.5 – Para que seja aplicada a sanção prevista no item 12.1.2, deve ser facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se a 
partir do dia da recepção da notificação. 
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12.6 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF 
– Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do Art. 4º da Lei 
10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos prazos e em face 
da prática, ou da omissão do atos seguintes: 

 

12.6.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
falhar, ou fraudar na execução da contratação. 

 

12.6.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, deixar 
de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ou, no caso de, 
retardamento da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação causar 
prejuízo ao Contratante. 

 

12.6.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo inidôneo 
e cometer fraude fiscal. 

 

12.7 – A sanção prevista no item 12.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do 
item 11.1.2. 

 

12.8 – A sanção prevista no item 12.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-AL, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data da abertura de vista. 

 

13 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 

13.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, ou 
supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do seu valor. 

 

13.2 – O limite estabelecido no item 13.1. poderá ser excedido, para supressão, desde que 
resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

14 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

14.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o cancelamento 
da Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de Referência. 

 

14.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação: 
 

14.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 
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14.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 
 

14.2.3 – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a 
impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 

 

14.2.4 – O atraso injustificado no início da execução. 
 

14.2.5 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 
 

14.2.6 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação. 
 

14.2.7 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão 
ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar a 
execução, a juízo do TRE-AL. 

 

14.2.8 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL. 
 

14.2.9 – O cometimento reiterado de faltas na execução. 
 

14.2.10 – A decretação de falência. 
 

14.2.11 – A dissolução da sociedade. 
 

14.2.12 – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da Contratada, 
que, a juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação. 

 

14.2.13 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL. 

 

14.2.14 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, assegurando à 
Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação. 

 

14.2.15 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-AL, 
decorrentes de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões 
totalizem o mesmo prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
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14.2.16 – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por parte do 
TRE- AL, nos prazos contratuais. 

 

14.2.17 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução da contratação. 

 

14.2.18 – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

 

14.3 – A rescisão da contratação poderá ser: 
 

14.3.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL. 
 

14.3.2 – Judicial, nos termos da legislação. 
 

14.3.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do gestor do 
contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente do TRE-
AL. 

 

14.3.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 14.2.13 a 14.2.17, sem haja culpa de 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto contrato, até a data do 
cancelamento da Nota de Empenho. 

 

14.3.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 14.2.1 a 14.2.13. 
 

15 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

15.1 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução 
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será 
comunicado à Contratada. 

 

16 – DO FORO 
 

 

16.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o 
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 

 

Maceió (AL), 
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ANEXO – I - A 
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ANEXO – I-B 
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 3306 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição de camisas
para as eleições.

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

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

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

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/05/2022, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/06/2022, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1075668 e o código CRC F9FDFD4C.

0004750-09.2021.6.02.8000 1075668v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2022.
Reporto-me à Informação 3306, da SLC

(doc. 1075668), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter os presentes autos à análise da Assessoria Jurídica,
com vista à aprovação da minuta do edital (doc. 1075667).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/05/2022, às 09:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1075692 e o código CRC 2F4BE522.

0004750-09.2021.6.02.8000 1075692v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0004750-09.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
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 camisas personalizadas. 

 

   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 camisas 
personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 - DO PRAZO DE ENTREGA AMOSTRA E DAS CAMISAS DEFINITIVAS 
 

2.1.   Anteriormente à produção, a contratada  deverá entrar em contato 
com a unidade Secretaria de Gestão de Pessoas,  pelo telefone (82) 2122-7719 ou através 
do e-mail sgp@tre-al.jus.br, para apresentar o modelo da camisa, inclusive com a 
sugestão de posição das impressões e as opções de tom da cor escolhida (cinza) do tecido 
para confecção da prova (amostra) da camisa que deve ser apresentada (em todos os 
tamanhos solicitados), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do 
recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do 
TRE-AL.  

2.2. Após a aprovação das amostras apresentadas pelo TRE/AL, a contratada 
deverá entregar a totalidade das camisas no  prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data do recebimento da comunicação de aprovação das amostras pelo TRE/AL. 
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2.3.   A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situado na Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, CEP: 57.022-220,entre 8 e 18 
horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, 
devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
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4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9.   Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
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 objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (1075732)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 163



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

7.7.  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 
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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.  

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

proposta. 

Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (1075732)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 165



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço global  máximo fixado para o lote único desta licitação é de R$ 
98.041,24 (noventa e oito mil, quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), 
que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço máximo será aferido em relação 
ao valor global do lote e ao valor total de cada item que o compõe, conforme 
tabela abaixo: 
 

item Descrição Quantidade Valor unitário 

máximo (R$) 

Valor total 

máximo (R$) 

1 
CAMISA GOLA CARECA – 

Colaborador 

710 27,34 19.411,40 

2 CAMISA GOLA CARECA – 

Coordenador 

2376 27,34 64.959,84 

3 CAMISA GOLA CARECA 

(sem especificação) 

500 27,34 13.670,00 

Valor máximo global para o lote 98.041,24 

 
 

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. 
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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. 

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 
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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 Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. A 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. 
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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. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, 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, 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 dos itens que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e  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. 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

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.  
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12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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. 
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14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

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

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

 
a) Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar 
prejuízo à execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no 
atendimento das decisões, observações e sugestões feitas pelo gestor do 
contrato. 
 

b) Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

b.1) Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o 
solicitado pelo TRE- AL. 
 

b.2) Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando 
não substituir, em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da 
recepção da notificação, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de 
fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando 
da sua utilização. 
 

b.3) Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), 
quando cumprir irregularmente as obrigações, especificações, ou 
projetos. 
 

b.4) Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), 
quando não cumprir as obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 

 

17.4.1. O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a 
Contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o 
valor do objeto contratado. 
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17.4.2. As multas a que alude este edital  não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 
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 serviço 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 úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do 
objeto da contratação. 

 

b)  Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidas, conforme o edital. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Indicar, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Nota 
de Empenho, seu representante, através de competente mandato, para 
execução do objeto da contratação; 
 
b) Indicar outro representante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese 
do contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a 
substituição do representante anterior; 
 
c) Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, 
pelo TRE-AL, da conformidade com o padrão estabelecido; 
 
d) Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 
05 (cinco) dias corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; 

 

e) Fornecer o material contratado na Seção de Almoxarifado do TRE-AL, no 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-
AL aceitar a prova apresentada; 

 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem 
como por danos causados a terceiros; 

 

g) Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente edital 
e seus anexos  e com as normas e especificações técnicas. 

 

h) Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada 
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pelo TRE-AL; 
 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e 
outros resultantes do objeto da contratação. 

 

j) Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão 
formuladas em duas vias. 

 

k) Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo 
às suas solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as 
informações de interesse do Contratante, por ele julgadas necessárias e 
pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de sanções 
contratuais; 

 

l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução da contratação. O valor 
necessário à reparação dos danos será descontado, imediatamente, dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente; 

 

m) Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 
07 (sete) dias corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais 
objeto da contratação, em que se verificarem defeitos de fabricação, ou de 
execução, ainda que só detectados quando de sua utilização; 

 

n) Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na respectiva licitação; 

 

o) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser 
firmada. 

 
22 -  DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 
 

22.1.   Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 
2010, especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (1075732)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 181



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.10. 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. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência;  
ANEXO I-A – Modelo das camisas; 
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ANEXO I-B – Tipografia; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO: 
 

1.1 - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022. 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
 

2.1 – Do objeto: Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça 
Eleitoral no dia e véspera das Eleições 2022, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores 
nos locais de votação. 
2.2 – Da necessidade de aquisição por lote: Para que se mantenha a uniformidade na 
impressão das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo evento - Eleições 2022, 
evitando, assim, o risco de falha na identidade visual buscada pelo Órgão na confecção das 
camisetas. 

 

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 

3.1. - Tipo/Modelo 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

CAMISA GOLA CARECA – 

Colaborador (Modelo. 
Anexo I-A) 

 
 
 
 
 
 
 
 

710 

 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

 
Gola redonda do tipo careca em algodão com 
elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior 
a 25 x 16 cm. 

 
 
 
 

02 

 
 
 

CAMISA GOLA CARECA – 
Coordenador (Modelo. 

Anexo I-A) 

 
 
 
 

2376 

 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

 
Gola redonda do tipo careca em algodão com 
elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (1075732)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 184



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

 

   (incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

 

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 
x 16 cm. 

    
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

   
Gola redonda do tipo careca em algodão 

com elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
03 

CAMISA GOLA CARECA (sem 

especificação) 

(Modelo. Anexo I-A – mas sem 
especificação) 

 
500 

 
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 
- Dimensão da impressão frontal não inferior 

a 22x15 cm; 

   
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 

16 cm. 

 

TOTAL GERAL: 3.586 Camisas Gola Careca 

3.2. – Medidas 

3.3.  
- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo, 
admitida variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver ajustes para 
adequação nos tamanhos apresentados, desde que previamente autorizados. 

 

PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo I-A) 

 

 
TAMANHO 

 

COMPRIMENTO 

(cm) 

 

LARGURA 

(cm) 

 
COMPRIMENTO 
DAS MANGAS 

(cm) 

 
LARGURA DA 

GOLA (cm) 

P 70 49 
18,5 

17,5 

M 75 54 19,5 18 
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G 78 57 
22 

19 

GG 81 60 
23 

22 

 

4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 
 

4.1. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo I-A 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.3.1. Motoristas requisitados sede 10 01 10 

4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais 
(3 por ZE) 

123 01 123 

4.3.3. Oficiais de Justiça (3 por ZE) 123 01 123 

4.3.4. Auxiliar de logística (7 por ZE) 287 01 287 

4.3.5. Terceirizados 42 01 42 

4.3.6. Estagiários 30 01 30 

4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- -  
95 

4.3.7. TOTAL GERAL - - 710 

Dados de AGOSTO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR 

 
TAMANHO 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

P 5% 35 

M 35% 248 

G 45% 320 

GG 15% 107 

TOTAL 100% 710 
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4.2. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Coordenador - Anexo I-A. 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS P/ 

PESSOA 

 
TOTAL 

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2066 01 2066 

4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

310 - 310 

4.4.3. TOTAL GERAL - - 2376 

Dados de DEZEMBRO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR 

 
TAMANHO 

 

PORCENTAGEM 
(Aproximada) 

 
QUANTIDADE 

P 30% 716 

M 45% 1070 

G 20% 475 

GG 5% 115 

TOTAL 100% 2376 

 

4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca  – Sem especificação - Anexo I-A. 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS P/ 

PESSOA 

 
TOTAL 

4.1.1. Servidores da SEDE (do Quadro, Removidos, 
Requisitados e Sem vínculo) 

196 01 196 

4.1.2. Servidores dos Cartórios (do Quadro, Removidos, 
Requisitados) 

221 01 221 

4.1.3. Acréscimo de 20% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- - 83 

4.1.4. TOTAL GERAL   500 

Dados de AGOSTO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

CAMISA GOLA CARECA – Sem Especificação 

 
TAMANHO 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

P 19% 95 
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M 41% 205 

G 35% 175 

GG 5% 25 

TOTAL 100% 500 

 

5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP. 
 

6 – DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 
 

6.1. – Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 2010, 
especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 

7 – DA ENTREGA 
 

7.1 – Anteriormente à produção, o fornecedor deverá entrar em contato com a unidade SGP 
pelo telefone (82) 2122-7719 ou através do e-mail sgp@tre-al.jus.br para apresentar o modelo da 
camisa, inclusive com a sugestão de posição das impressões e as opções de tom da cor 
escolhida (cinza) do tecido para confecção da prova (amostra) da camisa que deve ser 
apresentada (em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data do recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para 
apreciação do TRE-AL. O prazo para entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da aprovação da amostra. 

 

7.2 – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e 18 horas de 
segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, devidamente 
comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1 – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis, seu 
representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação. 

 

8.2 – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do 
contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do 
representante anterior. 

 

8.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-AL, da 
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conformidade com o padrão estabelecido. 

 

8.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias 
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova. 

 

8.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova apresentada. 

 

8.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por danos 
causados a terceiros. 

 

8.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de Referência 
e com as normas e especificações técnicas. 

 

8.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 
 

8.9 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros 
resultantes do objeto da contratação. 

 

8.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão formuladas 
em duas vias. 

 

8.11 – Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas 
solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do 
Contratante, por ele julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de 
aplicação de sanções contratuais. 

 

8.12 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será 
descontado, imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado 
judicialmente. 

 

8.13 – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) dias 
corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, em que 
se verificarem defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados quando de sua 
utilização. 

 

8.14 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação. 

 

8.15 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 
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9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

9.1 – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da contratação. 
 

9.2 – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo. 

 

10 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato designado 
pelo TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao cumprimento de suas 
obrigações. 

 

10.2 – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a 
responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos 
ou prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 

 

10.3 – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados 
imediatamente, podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada 
caso. 

 

10.4 – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante verificação da 
conformidade com os termos do avençados. 

 

10.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não 
obedecer aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de 
Empenho. 

 

10.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do 
contrato, o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico. 

 

10.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, quanto à 
conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido comprovadamente 
solicitadas pelo TRE-AL. 

 

11 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

11.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais. 
 

11.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de inadimplência 
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da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento será devido, sem que 
isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de preços. 

 

12 – DAS PENALIDADES 
 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 

12.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à 
execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, 
observações e sugestões feitas pelo gestor do contrato. 

 

12.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

12.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo TRE-AL. 
 

12.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir, em 
07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de 
fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando da sua utilização. 

 

12.1.2.3 – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 
irregularmente as obrigações, especificações ou projetos. 

 

12.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não cumprir 
as obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

12.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a 
multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 

 

12.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 

12.4 – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente. 

 

12.5 – Para que seja aplicada a sanção prevista no item 12.1.2, deve ser facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se a 
partir do dia da recepção da notificação. 
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12.6 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF 
– Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do Art. 4º da Lei 
10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos prazos e em face 
da prática, ou da omissão do atos seguintes: 

 

12.6.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
falhar, ou fraudar na execução da contratação. 

 

12.6.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, deixar 
de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ou, no caso de, 
retardamento da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação causar 
prejuízo ao Contratante. 

 

12.6.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo inidôneo 
e cometer fraude fiscal. 

 

12.7 – A sanção prevista no item 12.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do 
item 11.1.2. 

 

12.8 – A sanção prevista no item 12.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-AL, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data da abertura de vista. 

 

13 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 

13.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, ou 
supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do seu valor. 

 

13.2 – O limite estabelecido no item 13.1. poderá ser excedido, para supressão, desde que 
resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

14 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

14.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o cancelamento 
da Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de Referência. 

 

14.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação: 
 

14.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 
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14.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 
 

14.2.3 – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a 
impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 

 

14.2.4 – O atraso injustificado no início da execução. 
 

14.2.5 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 
 

14.2.6 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação. 
 

14.2.7 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão 
ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar a 
execução, a juízo do TRE-AL. 

 

14.2.8 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL. 
 

14.2.9 – O cometimento reiterado de faltas na execução. 
 

14.2.10 – A decretação de falência. 
 

14.2.11 – A dissolução da sociedade. 
 

14.2.12 – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da Contratada, 
que, a juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação. 

 

14.2.13 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL. 

 

14.2.14 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, assegurando à 
Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação. 

 

14.2.15 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-AL, 
decorrentes de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões 
totalizem o mesmo prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
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14.2.16 – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por parte do 
TRE- AL, nos prazos contratuais. 

 

14.2.17 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução da contratação. 

 

14.2.18 – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

 

14.3 – A rescisão da contratação poderá ser: 
 

14.3.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL. 
 

14.3.2 – Judicial, nos termos da legislação. 
 

14.3.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do gestor do 
contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente do TRE-
AL. 

 

14.3.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 14.2.13 a 14.2.17, sem haja culpa de 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto contrato, até a data do 
cancelamento da Nota de Empenho. 

 

14.3.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 14.2.1 a 14.2.13. 
 

15 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

15.1 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução 
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será 
comunicado à Contratada. 

 

16 – DO FORO 
 

 

16.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o 
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 

 

Maceió (AL), 
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ANEXO – I - A 
 

 

Minuta do Edital do Pregão Eletrônico (1075732)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 195



38 
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

ANEXO – I-B 
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2022.
À AJ-DG,
Solicitando que seja considerada a minuta do

evento 1075732 para análise.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/05/2022, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1075734 e o código CRC B394385A.

0004750-09.2021.6.02.8000 1075734v1
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PROCESSO : 0004750-09.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS. ELEIÇÕES 2022.

 

Parecer nº 646 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO 
 
Trata-se de análise da minuta de edital de

licitação (1075732) na modalidade pregão, na
forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, visando
à aquisição de material de consumo - camisas personalizadas
para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022, tudo de
acordo com a justificativa constante no termo de referência
(0990842), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração, nos termos do Despacho GSAD 0992513.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Inicialmente estimou-se a contratação com um

maior número de camisas. No entanto, a Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições deliberou no sentido
de diminuir a quantidade de camisas a serem adquiridas,
tendo a gestora da contratação, formalmente designada pela
Portaria Presidência, ajustado o termo de referência ora
anexado no evento 0990842.

 
Com vista dos autos, a Seção de Instrução de

Contratações estimou o valor total em R$ 98.041,24 (noventa
e oito mil quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) para
a aquisição de 3.586 (três mil quinhentos e oitenta e
seis) camisas (Despacho SEIC 1065338), com lastro na
pesquisa efetivada no site Banco de Preços, conforme
relatório inserto no evento SEI nº 1067451.

 
Por fim, aquela unidade sugere que a licitação seja

realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, com ampla participação
(Despacho SEIC 0992551).

 
Apesar de a aquisição pretendida não constar do

planejamento de contratações deste Tribunal (Despacho
GSAD 0998856), fora solicitado ao Tribunal Superior Eleitoral
suplementação orçamentária, que fora atendida, conforme se
observa do documento ora anexado no evento 1072463.

 
A reserva de crédito foi juntada pela COFIN

(1072765).
 
Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital

de licitação (1075732) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, objetivando a aquisição de camisas
personalizadas, sem conferir às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte exclusividade na participação do certame,
em razão do valor estimado para o lote, conforme consta da
Informação 3306 (1075668).
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Informação 3306 (1075668).
 
Aquiescendo com a informação encaminhada pela

SLC, o Senhor Secretário de Administração submeteu os
presentes autos a esta Unidade Administrativa para análise da
minuta do edital.

 
Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."
 

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1075732).
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4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em

foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei nº
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4º da referida Lei e que os anexos do
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edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
da Lei nº 8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência, quanto aos
critérios de desempate.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Segue lista de verificação exigida no Anexo I

da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na modalidade
pregão, no formato eletrônico.
 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado processo
administrativo específico para a
aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO 0998856

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação?

SIM 0990842

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens e/ou
serviços que serão contratados?

SIM 0990842

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento
do objeto como bem e/ou serviço
comum?

SIM 0990842

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento
do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do
processo de licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de
itens?

SIM 0990842

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

N/A  

A exigência da capacitação
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11
técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância
técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência
de quantidades mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê
regras claras para a apresentação
de atestados de capacidade
técnica?

N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas
para comprovação da capacitação
técnico operacional estão
devidamente justificadas em face
da natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em
percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados
independentes para cada
capacitação técnica a ser
comprovada?

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou
visita técnica?

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada?

N/A  

18

O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de
postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com
análise de outras soluções de
contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização
de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se
de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou
desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos da
futura contratação?

SIM 0990842

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 0990842

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 0992513

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM

0992551
1065338
 

Os atos correlatos à pesquisa de
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25
preços foram produzidos de acordo
com a legislação de regência e
estão devidamente demonstrados e
justificados no processo
administrativo?

SIM
0992551
1065338

26 Foi produzida planilha comparativa
com os preços encontrados? SIM

0992551
1065338

27
A Seção de Compras analisou os
preços encontrados na pesquisa ou
submeteu ao exame da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM
0992551
1065338

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão
de participação exclusiva de
microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor
estimado para o item da
contratação?

NÃO 1075732

29

Os autos contém justificativa para
o afastamento da exclusividade
prevista para microempresas e
empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

N/A  

30

A minuta do edital contém previsão
de direito de preferência e de
saneamento às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado,
no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor
preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão
de cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada
a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso
III

N/A  

32

A minuta do edital contém
disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de
entidade preferencial em razão do
valor da contratação (caso previsto
o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo
administrativo estão instruídos
com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir
o universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla
anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a
composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços
que serão adquiridos?

N/A  
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35

A minuta do edital contém anexos
com planilhas que refletem todos
os direitos trabalhistas previstos
em legislação especial (inclusive
em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho)?

N/A  

36

A minuta do edital contém
definição da forma de apresentação
de lances, dos critérios de
julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 1075732

37
As exigências de habilitação
jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 1075732

38
As exigências relativas à
regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão
de acordo com a legislação?

SIM 1075732

39
A forma de divulgação de licitação
está de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM  

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

SIM 1075732

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas?

SIM 1075732

42
A minuta de edital se abstém de
definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de
julgamento da licitação?

SIM 1075732

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não
exíguo) para início da prestação de
serviços?

SIM 1075732

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para
fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM 1075732

45

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações
atribuídas ao contratante e à
fornecedora?

SIM 1075732

46

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter
as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM 1075732

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções
administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em
inadimplemento?

SIM 1075732

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato?
(A decisão compete à autoridade
que ordenar a despesa)

N/A  

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
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49
instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento
provisório e o definitivo?

N/A  

50
A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da
remuneração com os resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste
e/ou repactuação de preços?

SIM IRREAJUSTÁVEIS

52

A minuta do contrato/ata contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de
devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO 1075732

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre
margem de preferência foram
observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

SIM  

54

Em face do valor estimado do
objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06,
art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07

N/A  

55

Foi verificada a eventual incidência
das exceções previstas no art. 10
do Decreto nº 8.538/15,
devidamente justificada, a afastar
a exclusividade?

SIM  

56

Consta dos autos a análise e
aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria
jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da
Lei nº 8.666/93

 Em andamento

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da
fase externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Fase posterior

58

Consta a publicação do aviso de
edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Fase posterior

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e
30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase posterior

60

Em se tratando de licitação
destinada à formação de atas de
registro de preço, houve
divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro de
preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os autos do processo contêm
1072765
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61 documento indicativo da existência
de recursos orçamentários para
suportar a despesa?

SIM
1072765
 

62

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa
do impacto orçamentário
financeiro da despesa (artigo 16, I,
da Lei Complementar nº101/2000),
conforme o caso?

N/A  

63

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 
6. CONCLUSÃO
 
Dessarte, ex vi do parágrafo único do art. 38 da Lei

nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta do edital
de licitação (1075732) na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
objetivando a aquisição de camisas personalizadas, para
utilização na véspera e no dia das Eleições 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/06/2022, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1075751 e o código CRC 521EEF29.

0004750-09.2021.6.02.8000 1075751v18

Parecer 646 (1075751)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 207



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

CONCLUSÃO

Maceió, 01 de junho de 2022.
Senhor Presidente, 
 
 
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, especialmente
o pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica
no Parecer AJ-DG nº 646/2022 (1075751), aprovando a Minuta
de Edital (1075732), submeto o feito à superior consideração
de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de camisas
personalizadas, para utilização na véspera e no dia das
Eleições 2022.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/06/2022, às 16:12, 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
1079590 e o código CRC 71C1FC50.

0004750-09.2021.6.02.8000 1079590v1
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PROCESSO : 0004750-09.2021.6.02.8000
INTERESSADO : FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase Externa.

 

Decisão nº 2456 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1079590).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de camisas
personalizadas, para utilização na véspera e no dia das Eleições
2022, conforme as especificações constantes do Termo de Referência
(0990842),  aprovado pelo Sr. Secretário de Administração nos
termos do Despacho GSAD 0992513.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1075751), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 646/2022 (1075751) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
02/06/2022, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1079767 e o código CRC 590113D4.

0004750-09.2021.6.02.8000 1079767v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de abertura do

certame, na forma autorizada pela Presidência, na Decisão
2456 (doc. 1079767).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2022, às 21:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081084 e o código CRC 4AD7ED10.

0004750-09.2021.6.02.8000 1081084v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4422//22002222  

 
PROCESSO Nº 0004750-09.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 21 de junho de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
objetivando a aquisição de camisas personalizadas. 

 

   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 camisas 
personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 - DO PRAZO DE ENTREGA AMOSTRA E DAS CAMISAS DEFINITIVAS 
 

2.1.   Anteriormente à produção, a contratada  deverá entrar em contato 
com a unidade Secretaria de Gestão de Pessoas,  pelo telefone (82) 2122-7719 ou através 
do e-mail sgp@tre-al.jus.br, para apresentar o modelo da camisa, inclusive com a 
sugestão de posição das impressões e as opções de tom da cor escolhida (cinza) do tecido 
para confecção da prova (amostra) da camisa que deve ser apresentada (em todos os 
tamanhos solicitados), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do 
recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do 
TRE-AL.  

2.2. Após a aprovação das amostras apresentadas pelo TRE/AL, a contratada 
deverá entregar a totalidade das camisas no  prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data do recebimento da comunicação de aprovação das amostras pelo TRE/AL. 
 

2.3.   A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
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situado na Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, CEP: 57.022-220,entre 8 e 18 
horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, 
devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
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4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9.   Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
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 objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
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7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

7.7.  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 
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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.  

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

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço global  máximo fixado para o lote único desta licitação é de R$ 
98.041,24 (noventa e oito mil, quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), 
que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço máximo será aferido em relação 
ao valor global do lote e ao valor total de cada item que o compõe, conforme 
tabela abaixo: 
 

item Descrição Quantidade Valor unitário 

máximo (R$) 

Valor total 

máximo (R$) 

1 
CAMISA GOLA CARECA – 

Colaborador 

710 27,34 19.411,40 

2 CAMISA GOLA CARECA – 

Coordenador 

2376 27,34 64.959,84 

3 CAMISA GOLA CARECA 

(sem especificação) 

500 27,34 13.670,00 

Valor máximo global para o lote 98.041,24 

 
 

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. 
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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. 

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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 

Edital do PE nº 42/2022 (1081463)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 221



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 
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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 Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. A 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. 
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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. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, 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, 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 dos itens que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e  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. 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

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.  
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12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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. 
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14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

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

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

 
a) Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar 
prejuízo à execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no 
atendimento das decisões, observações e sugestões feitas pelo gestor do 
contrato. 
 

b) Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

b.1) Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o 
solicitado pelo TRE- AL. 
 

b.2) Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando 
não substituir, em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da 
recepção da notificação, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de 
fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando 
da sua utilização. 
 

b.3) Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), 
quando cumprir irregularmente as obrigações, especificações, ou 
projetos. 
 

b.4) Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), 
quando não cumprir as obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 

 

17.4.1. O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a 
Contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o 
valor do objeto contratado. 
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17.4.2. As multas a que alude este edital  não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 
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 serviço 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 úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do 
objeto da contratação. 

 

b)  Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidas, conforme o edital. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Indicar, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Nota 
de Empenho, seu representante, através de competente mandato, para 
execução do objeto da contratação; 
 
b) Indicar outro representante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese 
do contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a 
substituição do representante anterior; 
 
c) Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, 
pelo TRE-AL, da conformidade com o padrão estabelecido; 
 
d) Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 
05 (cinco) dias corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; 

 

e) Fornecer o material contratado na Seção de Almoxarifado do TRE-AL, no 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-
AL aceitar a prova apresentada; 

 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem 
como por danos causados a terceiros; 

 

g) Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente edital 
e seus anexos  e com as normas e especificações técnicas. 

 

h) Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada 
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pelo TRE-AL; 
 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e 
outros resultantes do objeto da contratação. 

 

j) Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão 
formuladas em duas vias. 

 

k) Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo 
às suas solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as 
informações de interesse do Contratante, por ele julgadas necessárias e 
pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de sanções 
contratuais; 

 

l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução da contratação. O valor 
necessário à reparação dos danos será descontado, imediatamente, dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente; 

 

m) Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 
07 (sete) dias corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais 
objeto da contratação, em que se verificarem defeitos de fabricação, ou de 
execução, ainda que só detectados quando de sua utilização; 

 

n) Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na respectiva licitação; 

 

o) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser 
firmada. 

 
22 -  DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 
 

22.1.   Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 
2010, especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.10. 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. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência;  
ANEXO I-A – Modelo das camisas; 
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ANEXO I-B – Tipografia; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

Maceió/AL, 03 de junho de 2022. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO: 
 

1.1 - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022. 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
 

2.1 – Do objeto: Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça 
Eleitoral no dia e véspera das Eleições 2022, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores 
nos locais de votação. 
2.2 – Da necessidade de aquisição por lote: Para que se mantenha a uniformidade na 
impressão das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo evento - Eleições 2022, 
evitando, assim, o risco de falha na identidade visual buscada pelo Órgão na confecção das 
camisetas. 

 

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 

3.1. - Tipo/Modelo 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

CAMISA GOLA CARECA – 

Colaborador (Modelo. 
Anexo I-A) 

 
 
 
 
 
 
 
 

710 

 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

 
Gola redonda do tipo careca em algodão com 
elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior 
a 25 x 16 cm. 

 
 
 
 

02 

 
 
 

CAMISA GOLA CARECA – 
Coordenador (Modelo. 

Anexo I-A) 

 
 
 
 

2376 

 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

 
Gola redonda do tipo careca em algodão com 
elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
Camisa toda em um único tom, cor cinza 
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   (incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

 

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 
x 16 cm. 

    
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

   
Gola redonda do tipo careca em algodão 

com elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
03 

CAMISA GOLA CARECA (sem 

especificação) 

(Modelo. Anexo I-A – mas sem 
especificação) 

 
500 

 
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 
- Dimensão da impressão frontal não inferior 

a 22x15 cm; 

   
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 

16 cm. 

 

TOTAL GERAL: 3.586 Camisas Gola Careca 

3.2. – Medidas 

3.3.  
- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo, 
admitida variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver ajustes para 
adequação nos tamanhos apresentados, desde que previamente autorizados. 

 

PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo I-A) 

 

 
TAMANHO 

 

COMPRIMENTO 

(cm) 

 

LARGURA 

(cm) 

 
COMPRIMENTO 
DAS MANGAS 

(cm) 

 
LARGURA DA 

GOLA (cm) 

P 70 49 
18,5 

17,5 

M 75 54 19,5 18 
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G 78 57 
22 

19 

GG 81 60 
23 

22 

 

4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 
 

4.1. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo I-A 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.3.1. Motoristas requisitados sede 10 01 10 

4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais 
(3 por ZE) 

123 01 123 

4.3.3. Oficiais de Justiça (3 por ZE) 123 01 123 

4.3.4. Auxiliar de logística (7 por ZE) 287 01 287 

4.3.5. Terceirizados 42 01 42 

4.3.6. Estagiários 30 01 30 

4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- -  
95 

4.3.7. TOTAL GERAL - - 710 

Dados de AGOSTO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR 

 
TAMANHO 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

P 5% 35 

M 35% 248 

G 45% 320 

GG 15% 107 

TOTAL 100% 710 
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4.2. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Coordenador - Anexo I-A. 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS P/ 

PESSOA 

 
TOTAL 

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2066 01 2066 

4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

310 - 310 

4.4.3. TOTAL GERAL - - 2376 

Dados de DEZEMBRO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR 

 
TAMANHO 

 

PORCENTAGEM 
(Aproximada) 

 
QUANTIDADE 

P 30% 716 

M 45% 1070 

G 20% 475 

GG 5% 115 

TOTAL 100% 2376 

 

4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca  – Sem especificação - Anexo I-A. 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS P/ 

PESSOA 

 
TOTAL 

4.1.1. Servidores da SEDE (do Quadro, Removidos, 
Requisitados e Sem vínculo) 

196 01 196 

4.1.2. Servidores dos Cartórios (do Quadro, Removidos, 
Requisitados) 

221 01 221 

4.1.3. Acréscimo de 20% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- - 83 

4.1.4. TOTAL GERAL   500 

Dados de AGOSTO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

CAMISA GOLA CARECA – Sem Especificação 

 
TAMANHO 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

P 19% 95 
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M 41% 205 

G 35% 175 

GG 5% 25 

TOTAL 100% 500 

 

5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP. 
 

6 – DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 
 

6.1. – Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 2010, 
especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 

7 – DA ENTREGA 
 

7.1 – Anteriormente à produção, o fornecedor deverá entrar em contato com a unidade SGP 
pelo telefone (82) 2122-7719 ou através do e-mail sgp@tre-al.jus.br para apresentar o modelo da 
camisa, inclusive com a sugestão de posição das impressões e as opções de tom da cor 
escolhida (cinza) do tecido para confecção da prova (amostra) da camisa que deve ser 
apresentada (em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data do recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para 
apreciação do TRE-AL. O prazo para entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da aprovação da amostra. 

 

7.2 – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e 18 horas de 
segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, devidamente 
comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1 – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis, seu 
representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação. 

 

8.2 – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do 
contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do 
representante anterior. 

 

8.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-AL, da 
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conformidade com o padrão estabelecido. 

 

8.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias 
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova. 

 

8.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova apresentada. 

 

8.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por danos 
causados a terceiros. 

 

8.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de Referência 
e com as normas e especificações técnicas. 

 

8.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 
 

8.9 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros 
resultantes do objeto da contratação. 

 

8.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão formuladas 
em duas vias. 

 

8.11 – Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas 
solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do 
Contratante, por ele julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de 
aplicação de sanções contratuais. 

 

8.12 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será 
descontado, imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado 
judicialmente. 

 

8.13 – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) dias 
corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, em que 
se verificarem defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados quando de sua 
utilização. 

 

8.14 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação. 

 

8.15 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 
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9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

9.1 – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da contratação. 
 

9.2 – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo. 

 

10 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato designado 
pelo TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao cumprimento de suas 
obrigações. 

 

10.2 – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a 
responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos 
ou prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 

 

10.3 – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados 
imediatamente, podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada 
caso. 

 

10.4 – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante verificação da 
conformidade com os termos do avençados. 

 

10.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não 
obedecer aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de 
Empenho. 

 

10.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do 
contrato, o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico. 

 

10.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, quanto à 
conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido comprovadamente 
solicitadas pelo TRE-AL. 

 

11 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

11.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais. 
 

11.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de inadimplência 
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da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento será devido, sem que 
isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de preços. 

 

12 – DAS PENALIDADES 
 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 

12.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à 
execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, 
observações e sugestões feitas pelo gestor do contrato. 

 

12.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

12.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo TRE-AL. 
 

12.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir, em 
07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de 
fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando da sua utilização. 

 

12.1.2.3 – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 
irregularmente as obrigações, especificações ou projetos. 

 

12.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não cumprir 
as obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

12.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a 
multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 

 

12.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 

12.4 – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente. 

 

12.5 – Para que seja aplicada a sanção prevista no item 12.1.2, deve ser facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se a 
partir do dia da recepção da notificação. 
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12.6 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF 
– Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do Art. 4º da Lei 
10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos prazos e em face 
da prática, ou da omissão do atos seguintes: 

 

12.6.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
falhar, ou fraudar na execução da contratação. 

 

12.6.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, deixar 
de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ou, no caso de, 
retardamento da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação causar 
prejuízo ao Contratante. 

 

12.6.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo inidôneo 
e cometer fraude fiscal. 

 

12.7 – A sanção prevista no item 12.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do 
item 11.1.2. 

 

12.8 – A sanção prevista no item 12.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-AL, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data da abertura de vista. 

 

13 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 

13.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, ou 
supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do seu valor. 

 

13.2 – O limite estabelecido no item 13.1. poderá ser excedido, para supressão, desde que 
resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

14 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

14.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o cancelamento 
da Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de Referência. 

 

14.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação: 
 

14.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 
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14.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 
 

14.2.3 – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a 
impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 

 

14.2.4 – O atraso injustificado no início da execução. 
 

14.2.5 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 
 

14.2.6 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação. 
 

14.2.7 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão 
ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar a 
execução, a juízo do TRE-AL. 

 

14.2.8 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL. 
 

14.2.9 – O cometimento reiterado de faltas na execução. 
 

14.2.10 – A decretação de falência. 
 

14.2.11 – A dissolução da sociedade. 
 

14.2.12 – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da Contratada, 
que, a juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação. 

 

14.2.13 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL. 

 

14.2.14 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, assegurando à 
Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação. 

 

14.2.15 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-AL, 
decorrentes de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões 
totalizem o mesmo prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
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14.2.16 – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por parte do 
TRE- AL, nos prazos contratuais. 

 

14.2.17 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução da contratação. 

 

14.2.18 – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

 

14.3 – A rescisão da contratação poderá ser: 
 

14.3.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL. 
 

14.3.2 – Judicial, nos termos da legislação. 
 

14.3.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do gestor do 
contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente do TRE-
AL. 

 

14.3.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 14.2.13 a 14.2.17, sem haja culpa de 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto contrato, até a data do 
cancelamento da Nota de Empenho. 

 

14.3.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 14.2.1 a 14.2.13. 
 

15 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

15.1 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução 
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será 
comunicado à Contratada. 

 

16 – DO FORO 
 

 

16.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o 
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 

 

Maceió (AL), 
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ANEXO I - A 
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ANEXO I-B 
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4422//22002222  

 
PROCESSO Nº 0004750-09.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 21 de junho de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
objetivando a aquisição de camisas personalizadas. 

 

   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 camisas 
personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022, conforme 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 - DO PRAZO DE ENTREGA AMOSTRA E DAS CAMISAS DEFINITIVAS 
 

2.1.   Anteriormente à produção, a contratada  deverá entrar em contato 
com a unidade Secretaria de Gestão de Pessoas,  pelo telefone (82) 2122-7719 ou através 
do e-mail sgp@tre-al.jus.br, para apresentar o modelo da camisa, inclusive com a 
sugestão de posição das impressões e as opções de tom da cor escolhida (cinza) do tecido 
para confecção da prova (amostra) da camisa que deve ser apresentada (em todos os 
tamanhos solicitados), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do 
recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para apreciação do 
TRE-AL.  

2.2. Após a aprovação das amostras apresentadas pelo TRE/AL, a contratada 
deverá entregar a totalidade das camisas no  prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data do recebimento da comunicação de aprovação das amostras pelo TRE/AL. 
 

2.3.   A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
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situado na Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, CEP: 57.022-220,entre 8 e 18 
horas de segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, 
devidamente comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
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4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

5.9.   Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
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 objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
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7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

7.7.  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 
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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.  

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

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço global  máximo fixado para o lote único desta licitação é de R$ 
98.041,24 (noventa e oito mil, quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), 
que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 
8.3.1.1. O critério de aceitabilidade do preço máximo será aferido em relação 
ao valor global do lote e ao valor total de cada item que o compõe, conforme 
tabela abaixo: 
 

item Descrição Quantidade Valor unitário 

máximo (R$) 

Valor total 

máximo (R$) 

1 
CAMISA GOLA CARECA – 

Colaborador 

710 27,34 19.411,40 

2 CAMISA GOLA CARECA – 

Coordenador 

2376 27,34 64.959,84 

3 CAMISA GOLA CARECA 

(sem especificação) 

500 27,34 13.670,00 

Valor máximo global para o lote 98.041,24 

 
 

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. 
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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. 

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 
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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 Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. A 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. 
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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. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, 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. 

Edital assinado (1081557)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 263



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 

       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 dos itens que compõe o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e  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. 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

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.  
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12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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. 
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14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

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

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

 
a) Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar 
prejuízo à execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no 
atendimento das decisões, observações e sugestões feitas pelo gestor do 
contrato. 
 

b) Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

b.1) Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o 
solicitado pelo TRE- AL. 
 

b.2) Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando 
não substituir, em 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da 
recepção da notificação, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de 
fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando 
da sua utilização. 
 

b.3) Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), 
quando cumprir irregularmente as obrigações, especificações, ou 
projetos. 
 

b.4) Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), 
quando não cumprir as obrigações, especificações, projetos, ou prazos. 

 

17.4.1. O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a 
Contratada a multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o 
valor do objeto contratado. 
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17.4.2. As multas a que alude este edital  não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 
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 serviço 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 úteis após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do 
objeto da contratação. 

 

b)  Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e 
prazo estabelecidas, conforme o edital. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 
a) Indicar, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Nota 
de Empenho, seu representante, através de competente mandato, para 
execução do objeto da contratação; 
 
b) Indicar outro representante, no prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese 
do contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a 
substituição do representante anterior; 
 
c) Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, 
pelo TRE-AL, da conformidade com o padrão estabelecido; 
 
d) Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 
05 (cinco) dias corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova; 

 

e) Fornecer o material contratado na Seção de Almoxarifado do TRE-AL, no 
prazo de 30 (trinta) dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-
AL aceitar a prova apresentada; 

 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem 
como por danos causados a terceiros; 

 

g) Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente edital 
e seus anexos  e com as normas e especificações técnicas. 

 

h) Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada 
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pelo TRE-AL; 
 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e 
outros resultantes do objeto da contratação. 

 

j) Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão 
formuladas em duas vias. 

 

k) Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo 
às suas solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as 
informações de interesse do Contratante, por ele julgadas necessárias e 
pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de aplicação de sanções 
contratuais; 

 

l) Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo na execução da contratação. O valor 
necessário à reparação dos danos será descontado, imediatamente, dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado judicialmente; 

 

m) Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 
07 (sete) dias corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais 
objeto da contratação, em que se verificarem defeitos de fabricação, ou de 
execução, ainda que só detectados quando de sua utilização; 

 

n) Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na respectiva licitação; 

 

o) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser 
firmada. 

 
22 -  DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 
 

22.1.   Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 
2010, especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.10. 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. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência;  
ANEXO I-A – Modelo das camisas; 
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ANEXO I-B – Tipografia; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 03 de junho de 2022. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO: 
 

1.1 - Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022. 
 

2 – JUSTIFICATIVA 
 

2.1 – Do objeto: Garantir a identificação dos servidores e colaboradores a serviço da Justiça 
Eleitoral no dia e véspera das Eleições 2022, objetivando otimizar o atendimento aos eleitores 
nos locais de votação. 
2.2 – Da necessidade de aquisição por lote: Para que se mantenha a uniformidade na 
impressão das camisetas, visto que serão todas utilizadas no mesmo evento - Eleições 2022, 
evitando, assim, o risco de falha na identidade visual buscada pelo Órgão na confecção das 
camisetas. 

 

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
 

3.1. - Tipo/Modelo 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MATERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 
 

CAMISA GOLA CARECA – 

Colaborador (Modelo. 
Anexo I-A) 

 
 
 
 
 
 
 
 

710 

 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

 
Gola redonda do tipo careca em algodão com 
elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 

Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

- Dimensão da impressão do verso não inferior 
a 25 x 16 cm. 

 
 
 
 

02 

 
 
 

CAMISA GOLA CARECA – 
Coordenador (Modelo. 

Anexo I-A) 

 
 
 
 

2376 

 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

 
Gola redonda do tipo careca em algodão com 
elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
Camisa toda em um único tom, cor cinza 
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   (incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 

- Dimensão da impressão frontal não 
inferior a 22x15 cm; 

 

- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 
x 16 cm. 

    
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 

   
Gola redonda do tipo careca em algodão 

com elastano e com reforço de ombro a ombro. 

 
03 

CAMISA GOLA CARECA (sem 

especificação) 

(Modelo. Anexo I-A – mas sem 
especificação) 

 
500 

 
Camisa toda em um único tom, cor cinza 

(incluindo gola e corpo da camisa). 

Impressão em cores frente e verso, via transfer 
americano ou serigrafia, conforme modelo que 

segue no Anexo I-B; 
- Dimensão da impressão frontal não inferior 

a 22x15 cm; 

   
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 

16 cm. 

 

TOTAL GERAL: 3.586 Camisas Gola Careca 

3.2. – Medidas 

3.3.  
- As medidas das camisas deverão ter como referência os valores constantes da tabela abaixo, 
admitida variação máxima de +/- 2,0cm para cada medida. Poderá haver ajustes para 
adequação nos tamanhos apresentados, desde que previamente autorizados. 

 

PADRÃO CAMISAS GOLA CARECA (Anexo I-A) 

 

 
TAMANHO 

 

COMPRIMENTO 

(cm) 

 

LARGURA 

(cm) 

 
COMPRIMENTO 
DAS MANGAS 

(cm) 

 
LARGURA DA 

GOLA (cm) 

P 70 49 
18,5 

17,5 

M 75 54 19,5 18 
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G 78 57 
22 

19 

GG 81 60 
23 

22 

 

4 – CALCULO DAS QUANTIDADES 
 

4.1. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Colaborador - Anexo I-A 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 
CAMISAS 

P/ PESSOA 

 
TOTAL 

4.3.1. Motoristas requisitados sede 10 01 10 

4.3.2. Motoristas requisitados para os Cartórios Eleitorais 
(3 por ZE) 

123 01 123 

4.3.3. Oficiais de Justiça (3 por ZE) 123 01 123 

4.3.4. Auxiliar de logística (7 por ZE) 287 01 287 

4.3.5. Terceirizados 42 01 42 

4.3.6. Estagiários 30 01 30 

4.3.6. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- -  
95 

4.3.7. TOTAL GERAL - - 710 

Dados de AGOSTO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

CAMISA GOLA CARECA COLABORADOR 

 
TAMANHO 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

P 5% 35 

M 35% 248 

G 45% 320 

GG 15% 107 

TOTAL 100% 710 
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4.2. – Quantitativo de Camisa Gola Careca – Coordenador - Anexo I-A. 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS P/ 

PESSOA 

 
TOTAL 

4.4.1. Coordenadores de Local de Votação (02 por local) 2066 01 2066 

4.4.2. Acréscimo de 15% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

310 - 310 

4.4.3. TOTAL GERAL - - 2376 

Dados de DEZEMBRO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

 

CAMISA GOLA CARECA COORDENADOR 

 
TAMANHO 

 

PORCENTAGEM 
(Aproximada) 

 
QUANTIDADE 

P 30% 716 

M 45% 1070 

G 20% 475 

GG 5% 115 

TOTAL 100% 2376 

 

4.3. – Quantitativo de Camisa Gola Careca  – Sem especificação - Anexo I-A. 
 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
QUANT. 

QUANT. DE 

CAMISAS P/ 

PESSOA 

 
TOTAL 

4.1.1. Servidores da SEDE (do Quadro, Removidos, 
Requisitados e Sem vínculo) 

196 01 196 

4.1.2. Servidores dos Cartórios (do Quadro, Removidos, 
Requisitados) 

221 01 221 

4.1.3. Acréscimo de 20% tendo em vista possíveis 
situações imprevistas que demandem um aumento da 
quantidade necessária de camisas. 

- - 83 

4.1.4. TOTAL GERAL   500 

Dados de AGOSTO/2021. 
 

O TOTAL acima identificado deve ser fabricado nos tamanhos abaixo descriminados: 

CAMISA GOLA CARECA – Sem Especificação 

 
TAMANHO 

 
PORCENTAGEM 

 
QUANTIDADE 

P 19% 95 
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M 41% 205 

G 35% 175 

GG 5% 25 

TOTAL 100% 500 

 

5 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 
 

5.1 - Pesquisa a cargo da Secretaria de Administração/COMAP. 
 

6 – DA EMBALAGEM E DO REQUISITO DE SUSTENTABILIDADE 
 

6.1. – Em observância à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 10 de janeiro de 2010, 
especificamente ao art. 5º, III, as camisetas devem ser acondicionadas em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, utilizando material reciclável, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 

7 – DA ENTREGA 
 

7.1 – Anteriormente à produção, o fornecedor deverá entrar em contato com a unidade SGP 
pelo telefone (82) 2122-7719 ou através do e-mail sgp@tre-al.jus.br para apresentar o modelo da 
camisa, inclusive com a sugestão de posição das impressões e as opções de tom da cor 
escolhida (cinza) do tecido para confecção da prova (amostra) da camisa que deve ser 
apresentada (em todos os tamanhos solicitados), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data do recebimento da Nota de Empenho, segundo o padrão estabelecido, para 
apreciação do TRE-AL. O prazo para entrega do montante requerido é de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da aprovação da amostra. 

 

7.2 – A entrega deverá ser efetuada Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7.200-D, Bairro SERRARIA, Maceió/AL, CEP 57046-000 entre 8 e 18 horas de 
segunda a quinta-feira ou entre 8 e 16 horas na sexta-feira, sujeito a alteração, devidamente 
comunicada pela Coordenadoria de Material e Patrimônio, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1 – Indicar, no prazo de recebimento da Nota de Empenho, em 02 (dois) dias úteis, seu 
representante, através de competente mandato, para execução do objeto da contratação. 

 

8.2 – Indicar outro representante, em igual prazo de 02 (dois) dias úteis, na hipótese do 
contratante utilizar-se do direito de determinar, a qualquer tempo, a substituição do 
representante anterior. 

 

8.3 – Aviar prova do material (uma camisa de cada tamanho), para apreciação, pelo TRE-AL, da 
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conformidade com o padrão estabelecido. 

 

8.4 – Apresentar novas amostras das camisas, no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias 
corridos, no caso do TRE-AL não aceitar a primeira prova. 

 

8.5 – Fornecer o material contratado no setor de almoxarifado do TRE-AL, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, contando-se a partir do dia em que o TRE-AL aceitar a prova apresentada. 

 

8.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes à contratação, bem como por danos 
causados a terceiros. 

 

8.7 – Executar o objeto da contratação, em conformidade com o presente Termo de Referência 
e com as normas e especificações técnicas. 

 

8.8 – Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a quantidade solicitada pelo TRE-AL. 
 

8.9 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscos tributários e outros 
resultantes do objeto da contratação. 

 

8.10 – Acatar as decisões, observações e sugestões feitas pelo TRE-AL, que serão formuladas 
em duas vias. 

 

8.11 – Facilitar o pleno exercício das funções do gestor de contrato, atendendo às suas 
solicitações e fornecendo, em qualquer momento, todas as informações de interesse do 
Contratante, por ele julgadas necessárias e pertinentes ao objeto da contratação, sob pena de 
aplicação de sanções contratuais. 

 

8.12 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao TRE-AL, ou a terceiros, decorrentes de culpa 
ou dolo na execução da contratação. O valor necessário à reparação dos danos será 
descontado, imediatamente, dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobrado 
judicialmente. 

 

8.13 – Contando-se a partir da data da recepção de notificação, substituir, em 07 (sete) dias 
corridos, às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais objeto da contratação, em que 
se verificarem defeitos de fabricação, ou de execução, ainda que só detectados quando de sua 
utilização. 

 

8.14 – Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação. 

 

8.15 – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação a ser firmada. 
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9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

9.1 – Proporcionar à contratada as condições indispensáveis à execução do objeto da contratação. 
 

9.2 – Executar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas, no prazo de 10 (dias) dias úteis, a contar do termo de recebimento definitivo. 

 

10 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 

10.1 – A execução do objeto da contratação será fiscalizada pelo gestor do contrato designado 
pelo TRE-AL, que terá livre acesso a todos os elementos necessários ao cumprimento de suas 
obrigações. 

 

10.2 – A fiscalização será exercida no interesse do TRE-AL, a qual não exclui nem reduz a 
responsabilidade da contratada pela adequada execução do objeto contratado e pelos danos 
ou prejuízos por ele causados, por culpa ou dolo, ao TRE-AL, ou a terceiros. 

 

10.3 – Os esclarecimentos solicitados pelo gestor de contrato deverão ser prestados 
imediatamente, podendo ser fixado prazo, de acordo com o nível de complexidade de cada 
caso. 

 

10.4 – O objeto da contratação será atestado pelo gestor designado, mediante verificação da 
conformidade com os termos do avençados. 

 

10.5 – O gestor do contrato rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratado que não 
obedecer aos dispositivos deste Termo de Referência, da respectiva Proposta e da Nota de 
Empenho. 

 

10.6 – Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência do gestor do 
contrato, o problema será encaminhado, incontinenti, a superior hierárquico. 

 

10.7 – O atesto não será efetuado quando existir pendências da parte da Contratada, quanto à 
conformidade do objeto contratado, cujas providências tenham sido comprovadamente 
solicitadas pelo TRE-AL. 

 

11 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

11.1 – Ação Orçamentária de Pleitos Eleitorais. 
 

11.2 – Quando pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de inadimplência 
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da Contratada, ou de penalidade que lhe fora imposta, nenhum pagamento será devido, sem que 
isso lhe gere qualquer direito a reajustamento, ou a atualização de preços. 

 

12 – DAS PENALIDADES 
 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial da contratação, o TRE-AL poderá, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

 

12.1.1 – Advertência por inexecução parcial da contratação, que não causar prejuízo à 
execução do objeto contratado, como atrasos injustificados no atendimento das decisões, 
observações e sugestões feitas pelo gestor do contrato. 

 

12.1.2 – Multa sobre o valor do item contratado de até: 
 

12.1.2.1 – Cinco por cento (5%) quando não facilitar, atender ou informar o solicitado pelo TRE-AL. 
 

12.1.2.2 – Acima de 5% (cinco por cento) e até 10% (dez por cento) quando não substituir, em 
07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da recepção da notificação, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o material objeto da contratação em que se verificarem defeitos de 
fabricação ou de materiais empregados, ainda que detectados quando da sua utilização. 

 

12.1.2.3 – Acima de 10% (dez por cento) e até 15% (quinze por cento), quando cumprir 
irregularmente as obrigações, especificações ou projetos. 

 

12.1.2.4 – Acima de 15% (quinze por cento) e até 20% (vinte por cento), quando não cumprir 
as obrigações, especificações, projetos ou prazos. 

 

12.2 – O atraso injustificado no fornecimento do objeto contratado sujeitará a Contratada a 
multa de mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor do objeto contratado. 

 

12.3 – As multas a que alude este Termo de Referência não impedem que o TRE-AL rescinda 
unilateralmente a contratação e aplique as outras sanções previstas em Lei. 

 

12.4 – As multas previstas neste Termo de Referência serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo TRE-AL, ou cobradas judicialmente. 

 

12.5 – Para que seja aplicada a sanção prevista no item 12.1.2, deve ser facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando-se a 
partir do dia da recepção da notificação. 
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12.6 – O licitante ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF 
– Sistemas de Cadastramento de Fornecedores, a que se refere o Inciso XIV do Art. 4º da Lei 
10.520/2002, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais, nos prazos e em face 
da prática, ou da omissão do atos seguintes: 

 

12.6.1 – Por até 01 (um) ano, no caso de ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
falhar, ou fraudar na execução da contratação. 

 

12.6.2 – Acima de 01 (um) ano e até 02 (dois) anos, no caso de não manter a Proposta, deixar 
de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame, ou, no caso de, 
retardamento da execução do objeto, falha, ou fraude na execução da contratação causar 
prejuízo ao Contratante. 

 

12.6.3 – Acima de 02 (dois) anos e até 5 (cinco) anos, quando se comportar de modo inidôneo 
e cometer fraude fiscal. 

 

12.7 – A sanção prevista no item 12.6. poderá ser aplicada conjuntamente com a sanção do 
item 11.1.2. 

 

12.8 – A sanção prevista no item 12.6. é de competência exclusiva da Presidência do TRE-AL, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data da abertura de vista. 

 

13 – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 
 

13.1 – A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos, ou 
supressões que se fizerem no objeto deste Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do seu valor. 

 

13.2 – O limite estabelecido no item 13.1. poderá ser excedido, para supressão, desde que 
resultante de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

14 – DA RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

14.1 – A inexecução total ou parcial da contratação ensejará a sua rescisão ou o cancelamento 
da Nota de Empenho, com as consequências previstas neste Termo de Referência. 

 

14.2 – Constituem motivos para a rescisão da contratação: 
 

14.2.1 – O não cumprimento de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 
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14.2.2 – O cumprimento irregular de obrigações, especificações, projetos ou prazos. 
 

14.2.3 – A lentidão no cumprimento da contratação, levando o TRE-AL a comprovar a 
impossibilidade de execução do objeto no prazo estipulado. 

 

14.2.4 – O atraso injustificado no início da execução. 
 

14.2.5 – A paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante. 
 

14.2.6 – Sub-rogação (subcontratação, cessão ou transferência total) da contratação. 
 

14.2.7 – A subcontratação parcial do objeto da contratação, a associação com outrem, cessão 
ou transferência parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de modo a prejudicar a 
execução, a juízo do TRE-AL. 

 

14.2.8 – O descumprimento das determinações regulares do TRE-AL. 
 

14.2.9 – O cometimento reiterado de faltas na execução. 
 

14.2.10 – A decretação de falência. 
 

14.2.11 – A dissolução da sociedade. 
 

14.2.12 – A alteração social, ou a modificação da finalidade, ou da estrutura da Contratada, 
que, a juízo do TRE-AL, prejudique a execução da contratação. 

 

14.2.13 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela Autoridade competente do TRE-AL. 

 

14.2.14 – A suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões totalizem o mesmo prazo, assegurando à 
Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação. 

 

14.2.15 – O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo TRE-AL, 
decorrentes de objeto já executado e devidamente conferido, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões 
totalizem o mesmo prazo, assegurando à Contratada o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 
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14.2.16 – A não liberação da área, local ou objeto, para execução da contratação, por parte do 
TRE- AL, nos prazos contratuais. 

 

14.2.17 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução da contratação. 

 

14.2.18 – O descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 

 

14.3 – A rescisão da contratação poderá ser: 
 

14.3.1 – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o TRE-AL. 
 

14.3.2 – Judicial, nos termos da legislação. 
 

14.3.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório do gestor do 
contrato, inclusive de autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente do TRE-
AL. 

 

14.3.4 – Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 14.2.13 a 14.2.17, sem haja culpa de 
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a pagamentos devidos pele execução do objeto contrato, até a data do 
cancelamento da Nota de Empenho. 

 

14.3.5 – A rescisão motivada por qualquer das condições definidas nos itens 14.2.1 a 14.2.13. 
 

15 – DA SUSPENSÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

15.1 – A contratação poderá ser suspensa temporariamente, ficando sua fiel execução 
vinculada à disponibilidade orçamentária por parte do Órgão Contratante, caso em que será 
comunicado à Contratada. 

 

16 – DO FORO 
 

 

16.1 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, como o 
competente para dirimir as questões decorrentes da contratação. 

 

Maceió (AL), 
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ANEXO I - A 
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ANEXO I-B 
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ANEXO II 

                                              PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 06/06/2022 e Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00042/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0004750-09.2021 Menor Preço   

  Quantidade de Itens  

Equalização de ICMS Internacional 3  

Objeto

Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022, conforme especificações e 
condições assentadas no edital e seus anexos. 

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
06/06/2022

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  06/06/2022  às 08:00 Em 21/06/2022  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho
00001 2021    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 03/06/2022 11:53:14 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

00042 / 2022

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação
 Pregão

 
 Concorrência

 
 Tomada de Preços

 
 Convite

 
 Concurso

 

Revogada
 

Anulada
 

Suspensa
 

 Tradicional
 

 Registro de Preço (SRP)
 

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão
Eletrônico 00042/2022 Tradicional Aquisição de camisas personalizadas para utilização na

véspera e no dia das Eleições 2022, conforme ...
Licitação A

Publicar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


condições assentadas no edital e seus anexos. 

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
06/06/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2021NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 06/06/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 21/06/2022  às 14:00  no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação
03/06/2022  às 11:52 954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500042202200001 14586623 03/06/2022
11:49 95447083400 06/06/2022

Sustada
pelo 03/06/2022

11:49 Sim Visualizar
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00042/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do
Grupo Justificativa Tipo de

Benefício
Quantidade de

Itens
Valor Total Estimado do

Grupo (R$) Consistente? Ação

1 Devido à similitude dos itens. Para facilitar a
gestão contratual. - 3 98.041,24 Sim Visualizar

Itens

Licitação   Edital / Relação de Itens  Itens   Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.
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Licitação
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Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00042/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Grupo Tipo de Benefício Quantidade de Itens do
Grupo

Valor Total Estimado do Grupo
(R$)  

1
Sem Benefício

 3 98.041,24

Justificativa

Devido à similitude dos itens. Para facilitar a gestão contratual.

Itens do Grupo
Nº do
Item

Tipo de
Item (*) Item Situação do Item na

Licitação
Quantidade

do Item
Unidade de

Fornecimento
Valor Total

Estimado (R$)
Tipo de

Benefício Ação

1 M 394851 - Camisa
Uniforme - 710 Unidade 19.411,40 - Visualizar

2 M 394851 - Camisa
Uniforme - 2.376 Unidade 64.959,84 - Visualizar

3 M 394851 - Camisa
Uniforme - 500 Unidade 13.670,00 - Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação   Edital / Relação de Itens  Grupos   Itens   Nova Pesquisa de Licitações

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00042/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 394851 - Camisa Uniforme
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: 
Curta,

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
710 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 19.411,40

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  G1

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 710

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

21/12/2021 17.608,00 Nóbrega 07.149.307/0002-89 CONFECCOES NOBREGA EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00042/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 394851 - Camisa Uniforme
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: 
Curta,

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
2376 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 64.959,84

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  G1

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 2376

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

21/12/2021 58.924,80 Nóbrega 07.149.307/0002-89 CONFECCOES NOBREGA EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 03/06/2022 11:55:14 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00042/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 394851 - Camisa Uniforme
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: 
Curta,

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
500 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 13.670,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  G1

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 500

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

21/12/2021 12.400,00 Nóbrega 07.149.307/0002-89 CONFECCOES NOBREGA EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004750-09.2021. Objeto: Aquisição de camisas personalizadas

para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022, conforme especificações e

condições assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 3. Ed i t a l :

06/06/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol

- Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00042-2022. Entrega das

Propostas: a partir de 06/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das

Propostas: 21/06/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 03/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006090-85.2021. Objeto: Aquisição de coletes
personalizados para utilização nas Eleições 2022, conforme especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 06/06/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade,
Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-
00041-2022. Entrega das Propostas: a partir de 06/06/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/06/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 03/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 02/2022. Assinatura: 31/05/2022. P.A. nº 0000204-44.2022.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

Ata de Registro de Preços nº 08/2022.

. E M P R ES A REGISTRADA: TANIA C. FERREIRA EIRELI - EPP

. CNPJ: 23.103.822/0001-01 E-MAIL: alphabordadosap@gmail.com

. ENDEREÇO: Rua Jovino Dinoa, nº 3712 - Beirol - CEP: 68902-030 - Macapá/AP TEL: 96 99175 1034

. Ordem ITEM M AT E R I A L MARCA QTD/ VALOR UNITÁRIO R$ V A LO R TOTAL/R$

. 01 01 Camisa gola pólo SERVIDOR, malha piquet, PRETA - unidade PRÓPRIA 511 29,78 15.217,58

. 02 02 Camisa gola pólo SERVIDOR, malha piquet, BRANCA - unidade PRÓPRIA 511 28,78 14.706,58

. 03 03 Camiseta MESÁRIO, malha dry fit, 100% poliamida - unidade PRÓPRIA 9.902 20,00 198,040,00

. 04 04 Camiseta COORDENADOR, dry fit, 100% poliamida - unidade PRÓPRIA 861 26,65 22.945,65

. 05 05 Camisa gola pólo COLABORADOR, malha dry fit, 100% poliamida - unidade PRÓPRIA 1.967 20,00 39.340,00

. 06 06 Camiseta TÉCNICO UNIVERSITÁRIO, dry fit, 100% poliamida - unidade PRÓPRIA 66 20,00 1.320,00

. 07 07 Camiseta TÉCNICO DE URNA, dry fit, 100% poliamida - unidade PRÓPRIA 59 24,00 1.416,00

. 08 08 Camiseta CARREGADOR DE URNA, dry fit, 100% poliamida- unidade PRÓPRIA 27 23,00 621,00

FRANCISCO VALENTIM MAIA

Diretor Geral

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 05/2022. Assinatura: 31/05/2022. P.A. nº 0000595-96.2022.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

Ata de Registro de Preços nº 06/2022.

. E M P R ES A REGISTRADA: NORTE MÓVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

. CNPJ: 21.496.889/0001-10 E-MAIL: nortemoveis.ap@gmail.com

. ENDEREÇO: Av. Aimores nº 360-B, Beirol - CEP: 689002-140 - Macapá/AP TEL: 96 98104 8131

. Ordem ITEM M AT E R I A L MARCA QTD/ VALOR UNITÁRIO R$ V A LO R TOTAL/R$

. G6 54 Cola branca para papel, fórmula à base d´água - tubo 40g IRIS 135 0,92 124,20

. G6 55 Cola em bastão, fórmula à base d´água - tubo 10g IRIS 310 1,73 536,30

. G6 56 Cola instantânea, a base de cianoacrilato - tubo 100g R E N D I CO L L A 364 3,40 1.237,60

. G6 57 Corretivo em fita, 5mmx6m - unidade BRW 88 4,32 380,16

. G6 58 Corretivo líquido escolar, 18ml, à base de água - unidade L EO N O R A 122 1,08 131,76

. G6 59 Fita adesiva dupla face , 48 mm x 30m - unidade EUROCEL 291 22,50 6.547,50

. G6 60 Fita adesiva em polipropileno, cor marrom, 50x50mm unidade EUROCEL 41 3,63 148,83

. G6 61 Fita adesiva polipropileno, marrom, 25mmx50mm - rolo EUROCEL 77 3,63 279,51

. G6 62 Fita adesiva polipropileno, transparente, 48x50mm - rolo EUROCEL 57 4,46 254,22

. G6 63 Fita adesiva polipropileno, transparente, 12x65mm - rolo EUROCEL 338 2,23 753,74

. G6 64 Fita adesiva, tipo crepe, cor bege, 50mmx50m - unidade EUROCEL 1.100 6,36 6.996,00

FRANCISCO VALENTIM MAIA

Diretor Geral

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 05/2022. Assinatura: 31/05/2022. P.A. nº 0000595-96.2022.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

Ata de Registro de Preços nº 07/2022.

. E M P R ES A REGISTRADA: DYKA CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI

. CNPJ: 42.476.914/0001-73 E-MAIL: dykaconsultoria@gmail.com

. ENDEREÇO: Av. Antônio Coelho de Carvalho, nº 1801-B - Central - CEP: 689000-015 - Macapá/AP TEL: 96 98133 0991

. Ordem ITEM M AT E R I A L MARCA QTD/ VALOR UNITÁRIO R$ V A LO R TOTAL/R$

. G2 15 Envelope, em papel kraft natural 80g, 10x14cm - unidade CO N F EC C I O N A D O 2.193 5.14 11.272,02

. G2 16 Envelope branco, 114x162mm, 75g, em papel branco - unidade CO N F EC C I O N A D O 780 0,33 257,40

. G2 17 Envelope ofício, 114x229mm, 75g, em papel branco - unidade CO N F EC C I O N A D O 1.092 0,29 316.68

. G2 18 Envelope saco, 176x250mm, papel kraft natural 80g - unidade CO N F EC C I O N A D O 2.738 0,28 766,64

. G2 19 Envelope saco, 176x250mm, em papel branco - unidade CO N F EC C I O N A D O 935 0,37 345,95

. G2 20 Envelope saco, 240x340mm, papel kraft natural 80g - unidade CO N F EC C I O N A D O 3.280 0,76 2.492,80

. G2 21 Envelope saco, 310x410mm, papel kraft natural 80g - unidade CO N F EC C I O N A D O 3.740 0,89 3.328,60

. G2 22 Envelope saco, 310x410mm, Papel kraft natural 150g - unidade CO N F EC C I O N A D O 268 0,88 235,84

FRANCISCO VALENTIM MAIA

Diretor Geral

Publicação do Aviso de Licitação - PE nº 42/2022 - DOU (1082035)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 297
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2022.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/06/2022, às 12:05, 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
1082038 e o código CRC A613BA3A.

0004750-09.2021.6.02.8000 1082038v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, 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 1077448 e o código
CRC DB731150.

0001649-61.2021.6.02.8000 1077448v7
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JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP 
CNPJ 13.628.123/0001-13 I.E. 90836300-08 I.M. 32335 

 

 
END.: RUA SILÍCIO, 100, PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE, APUCARANA – PR, CEP 86806-460 

TELEFONE: 43 3033-7571 E-MAIL: JM.LICITA@GMAIL.COM 
 

Página 1 de 2 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 
Pregão eletrônico 42/2022 
Processo nº 0004750-09.2021.6.02.8000 
 

DADOS DO PROPONENTE 
 

Razão Social: JM Indústria de Confecções e Brindes Eireli EPP 
Endereço: Rua Silício, 100, Parque Industrial Zona Norte, Apucarana – PR, Cep 86806-460 
TEL/FAX: 43 3033-7571  E-mail: jm.licita@gmail.com 
Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 0355-7, Conta Corrente 56796-5 
 

Item Descrição Quant. Unid. Valor 
Unit. Valor Total 

01 

CAMISA GOLA CARECA – Colaborador (Modelo. 
Anexo I-A) 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 
Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano 
e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um 
único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da 
camisa). Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 
que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão 
frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da 
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

710 Und R$ 15,90 R$ 11.289,00 

02 

CAMISA GOLA CARECA – Coordenador (Modelo. 
Anexo I-A) 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 
Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano 
e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um 
único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da 
camisa). Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 
que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão 
frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da 
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

2.376 Und R$ 13,90 R$ 33.026,40 

03 

CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) 
(Modelo. Anexo I-A – mas sem especificação) 
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com 
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². 
Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano 
e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um 

500 Und R$ 14,90 R$ 7.450,00 
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JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP 
CNPJ 13.628.123/0001-13 I.E. 90836300-08 I.M. 32335 

 

 
END.: RUA SILÍCIO, 100, PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE, APUCARANA – PR, CEP 86806-460 

TELEFONE: 43 3033-7571 E-MAIL: JM.LICITA@GMAIL.COM 
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único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da 
camisa). Impressão em cores frente e verso, via 
transfer americano ou serigrafia, conforme modelo 
que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão 
frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da 
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 

 
Valor global da proposta: R$ 51.765,40 (cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta centavos) 
 
Marca dos produtos ofertados: JM 
 
Prazo de entrega: Conforme previsto no edital do pregão eletrônico 42/2022. 
 
Forma de pagamento: Conforme previsto no edital do pregão eletrônico 42/2022. 
 
Local para entrega do material: Conforme previsto no edital do pregão eletrônico 42/2022. 
 
DECLARAÇÕES: 
 
Declaro para os devidos fins que os preços apresentados na presente proposta incluem todos os custos 
e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação.  
Declaro aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes do edital do 
pregão eletrônico 42/2022, assumindo total responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 
informações apresentadas na presente proposta de preço. 
 
Validade da proposta: 60 dias. 
 
Apucarana/PR, 21 de junho de 2022. 
 
 
________________________________________ 
JM Indústria de Confecções e Brindes Eireli EPP 
Gilberto Bernabe Cavallini - Titular 
RG: 4.170.868-9 CPF: 468.154.819-72 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2022.
À Unidade GSGP
Att. Servidoras
Fabiana Ténorio de Fretas e Silva
Ana Lívia Nunes de Sá Pereira
 
Considerando a elaboração do Termo de Referência da

lavra de V.Sªs, evento sei nº 0943606, razão pela qual solicito o
atesto da conformidade técnica da proposta apresentada por
licitante na sessão pregão 42/2022, evento sei nº1092705, a fim de
subsidiar este subscritor na presente fase do certame, julgamento e
aceitação de propostas. 

Registro ainda, a sessão está reagendada para o dia
23/06/2022 às 10h.

Agradeço antecipadamente.
 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI
ANALISTA JUDICIARIO-ÁREA FIM
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 21/06/2022, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1092707 e o código CRC F015A95A.

0004750-09.2021.6.02.8000 1092707v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2022.
Senhor Pregoeiro,
Em resposta ao despacho PREG 1092707, informo a

Vossa Senhoria que a proposta contida no evento SEI
nº  1092705 apresenta a descrição do objeto desse certame,
exatamente igual à descrição contida no Termo de Referência
relativo a aquisição de camisetas, conforme evento SEI nº 0990842.

Assim, atesto a conformidade da proposta nº 1092705 e
retorno os autos para continuidade do feito.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Técnico Judiciário, em 27/06/2022, às 18:15, 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
1095179 e o código CRC 3AD71154.

0004750-09.2021.6.02.8000 1095179v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 13.628.123/0001-13 DUNS®: 900855170
Razão Social: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/08/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 13/11/2022
FGTS 07/07/2022
Trabalhista Validade: 26/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/09/2022
Receita Municipal Validade: 09/07/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 28/06/2022 14:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 28/06/2022 14:11:23 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI 
CNPJ: 13.628.123/0001-13 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Nome Empresarial: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

NIRE:
41600980158

CNPJ: 
13628123000113

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada (de Natureza Empresária)

Último Arquivamento
Data: 10/06/2020

Número:

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2003852400

Arquivamentos solicitado:

Número: Data: Ato:

20202681955 10/06/2020 ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 18/09/2020, às 13:26:51 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código ODGDOKVO.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretário Geral

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

PRC2003852400
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JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI 
 ATO DE ALTERAÇÃO Nº 06 

CNPJ nº 13.628.123/0001-13 
NIRE: 41600980158 

________________________________________________________ 

1 
 

                   Pelo presente instrumento particular de alteração, GILBERTO BERNABE CAVALLINI,  
brasileiro, divorciado, empresário,  nascido na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, no dia 
02/05/1966, inscrito no CPF nº 468.154.819-72, portador da carteira de identidade, RG nº 4.170.868-9 
expedida pela SSP/PR em 14/10/2010, residente e domiciliado na Rua Tupã nº  238, CEP: 86.802-460, 
Jardim Eldorado,  nesta cidade de  Apucarana, Estado do Paraná; titular da Empresa Individual de 
responsabilidade limitada, denominada JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.628.123/0001-13, estabelecida na Rua Silício 
nº 100, Fundos, CEP: 86.806-460, Parque Industrial Zona Norte, nesta cidade de Apucarana, Estado 
do Paraná; a qual registrou seu ato constitutivo na Junta Comercial deste Estado sob o nº 416 00980158 
em sessão de  18/12/2019; resolve modificar seu contrato primitivo mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO TITULAR: 
 
                   PRIMEIRA – Fica alterado o endereço do titular para Rua Esmeralda nº 240, CEP: 86.808-
420, vila Agari, nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná. 
 
 
ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: 
 
                   SEGUNDA – Fica alterado o objeto social da Eireli para “INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CONFECÇÃO DE PECAS DO VESTUÁRIO, TAIS COMO BONÉS, BOLSAS, CAMISETAS, VISEIRAS, E DE 
UNIFORMES ESCOLARES E PROFISSIONAIS; INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL E DE SEGURANÇA, TAIS COMO, JALECOS, MÁSCARAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA”. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
                   TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato primitivo que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 
 
                   Parágrafo único: Em vistas das alterações, a titular consolida  o ato constitutivo 
transcrevendo abaixo todas suas cláusulas vigentes: 
 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITDA  

JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI 
 
 
                   Pelo presente instrumento particular de alteração, GILBERTO BERNABE CAVALLINI,  
brasileiro, divorciado, empresário,  nascido na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, no dia 
02/05/1966, inscrito no CPF nº 468.154.819-72, portador da carteira de identidade, RG nº 4.170.868-9 
expedida pela SSP/PR em 14/10/2010, residente e domiciliado na Rua  Esmeralda nº 240, CEP: 86.808-
420, vila Agari, nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná; titular da Empresa Individual de 
responsabilidade limitada, denominada JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.628.123/0001-13, estabelecida na Rua Silício 
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JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI 
 ATO DE ALTERAÇÃO Nº 06 

CNPJ nº 13.628.123/0001-13 
NIRE: 41600980158 

________________________________________________________ 

2 
 

nº 100, Fundos, CEP: 86.806-460, Parque Industrial Zona Norte, nesta cidade de Apucarana, Estado 
do Paraná; a qual registrou seu ato constitutivo na Junta Comercial deste Estado sob o nº 416 00980158 
em sessão de  18/12/2019; resolve CONSOLIDAR o ato constitutivo da Eireli, transcrevendo abaixo 
todas suas cláusulas vigentes: 
 

 
CAPÍTULO I  -  DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO OBJETO, DO INÍCIO E DO PRAZO DE DURAÇÃO. 
 
 
                   PRIMEIRA – A empresa gira sob o nome empresarial de JM INDÚSTRIA DE 
CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 
13.628.123/0001-13, com sede e foro na  Rua Silício nº 100, Fundos, CEP: 86.806-460, Parque 
Industrial Zona Norte, nesta cidade de Apucarana, Estado do Paraná. 
 
                   SEGUNDA –  A empresa  têm por objeto social o exercício da atividade de                    
SEGUNDA – Fica alterado o objeto social da Eireli para “INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO DE 
PECAS DO VESTUÁRIO, TAIS COMO BONÉS, BOLSAS, CAMISETAS, VISEIRAS, E DE UNIFORMES 
ESCOLARES E PROFISSIONAIS; INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
E DE SEGURANÇA, TAIS COMO, JALECOS, MÁSCARAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
ESCRITÓRIO, PAPELARIA E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA”. 
 
                   Parágrafo Único -   A   empresa poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração do ato constitutivo.  
 
                   TERCEIRA – A empresa iniciou suas atividades em01/04/2011; seu ato constitutivo foi 
arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná em 18/12/2019 e seu prazo de duração é 
indeterminado.  
 

CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL E  COTAS 
 
                   QUARTA – O capital da empresa é representado pela importância de R$175.000,00(cento 
e setenta e cinco mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, detido em sua 
totalidade pelo titular, Gilberto Bernabe Cavallini. 
 
                   Parágrafo Único - A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado. 
 

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO DA EIRELI. 
 
                   QUINTA - A administração da empresa será exercida pela titular, Gilberto Bernabe 
Cavalinni, qualificado acima, dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a 
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos 
no objeto social. 
 

                   Parágrafo Primeiro - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido 
por lei especial que não é condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba 
de exercer a administração da empresa, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação 
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JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI 
 ATO DE ALTERAÇÃO Nº 06 

CNPJ nº 13.628.123/0001-13 
NIRE: 41600980158 

________________________________________________________ 

3 
 

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.  
 

                   Parágrafo Segundo – A empresa poderá nomear em ato separado, administrador não 
sócio, sendo que o documento que contiver a nomeação deverá ser apresentado à Junta Comercial 
para averbação e registro. 
 
                   Parágrafo Terceiro - A empresa poderá constituir procuradores para representá-la perante 
a iniciativa privada ou Poder Público; contudo as procurações terão prazo de validade máximo de um 
(01) um ano, exceto aquelas outorgadas com a cláusula ad judícia. 
 
                   Parágrafo Quarto – Pelos serviços prestados à eireli, poderá o titular a qualquer tempo fixar 
uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.  
 

CAPÍTULO IV - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO e RESULTADOS 
 

                   SEXTA – O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro. 
Ao término de cada exercício social será elaborado o inventário, o balanço patrimonial e demais 
demonstrações financeiras previstas em lei,  cabendo à titular os lucros ou perdas apuradas.  
 

                   Parágrafo Primeiro – Poderá ser antecipada a distribuição de lucros, desde que 
demonstrados através de balanços ou balancetes levantados durante o exercício. 
 
                   Parágrafo Segundo -  Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular 
deliberará sobre as contas.  
 

CAPÍTULO V -   DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA 
 
                   SÉTIMA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus 
haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado no prazo de 60 (sessenta) dias contados do 
evento.  
 

                   Parágrafo primeiro -  O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
EIRELI se resolva em relação a seu titular.  
 

                   Parágrafo segundo -  A empresa será liquidada nos casos previstos em lei, ocasião em que 
a titular, seu representante ou o Poder Público, nomeará um liquidante e o prazo para o término da 
liquidação.  

CAPÍTULO VI – DO ENQUADRAMENTO COMO EPP 
 
                   OITAVA – O titular declara, sob as penas da lei que a Eireli se enquadra na condição de 
Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º, inciso II e parágrafos, da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006 
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JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI 
 ATO DE ALTERAÇÃO Nº 06 

CNPJ nº 13.628.123/0001-13 
NIRE: 41600980158 

________________________________________________________ 
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CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
                   NONA – O titular declara sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa 
dessa mesma modalidade. 
 
                   DÉCIMA  – O presente contrato rege-se pelas disposições do Código Civil Brasileiro e 
supletivamente, em caso de omissão, pela Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis 
 
                   DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Apucarana, Paraná, para 
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.  
 
                   Lavrado em via única assinada digitalmente pela titular, a qual será apresentada à junta 
Comercial do Estado do Paraná, para registro e arquivamento. 
 

Apucarana, Paraná; 08 de Junho de 2020. 
 

 
GILBERTO BERNABE CAVALLINI 

CPF: 468.154.819-72 
Titular  
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verificação.

Página 5 de 5MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

46815481972 GILBERTO BERNABE CAVALLINI

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2020 09:56 SOB Nº 20202681955.
PROTOCOLO: 202681955 DE 09/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002407094. NIRE: 41600980158.
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI

      LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
            SECRETÁRIO-GERAL
          CURITIBA, 10/06/2020
       www.empresafacil.pr.gov.br
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Capital
R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)
Capital Integralizado
R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)

Titular
Nome
GILBERTO BERNABE CAVALLINI

CPF
468.154.819-72

Administrador
S

Início do Mandato
08/11/2016

Término do Mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
GILBERTO BERNABE CAVALLINI

CPF
468.154.819-72

Início do Mandato
01/04/2011

Término do Mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
10/06/2020

Número
20202681955

Ato/eventos
002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
41600980158

CNPJ
13.628.123/0001-13

Arquivamento do Ato
Constitutivo
18/12/2019

Início de Atividade
01/04/2011

Endereço Completo
Rua Silício, Nº 100, FUNDOS fundos; Parque Industrial Zona Norte - Apucarana/PR - CEP 86806-460

Objeto
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, TAIS COMO BONES, BOLSAS, CAMISETAS, VISEIRAS, E DE UNIFORMES
ESCOLARES E PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E DE SEGURANCA, TAIS COMO, JALECOS,
MASCARAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, PAPELARIA E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA.

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2022, às 15:56:30 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código MKVMQGGC.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral

PRC2211619929

Nome Empresarial: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2211619929

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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Comprovante  de  Inscrição  Cadastral - CICAD

 
Inscrição no CAD/ICMS

90836300-08
Inscrição CNPJ

13.628.123/0001-13
Início das Atividades

12/2019
 

Empresa / Estabelecimento
Nome Empresarial JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI

Título do Estabelecimento B2 BRINDES
Endereço do Estabelecimento RUA SILICIO, 100, FUNDOS - PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE - CEP 86806-

460
FONE: (43) 9148-1560

Município de Instalação APUCARANA - PR, DESDE 12/2019
 ( Estabelecimento Matriz )

 
Qualificação

 Situação Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE
06/2021

 Natureza Jurídica 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do

Estabelecimento
1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS
INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1521-1/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E

SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL
4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE

PAPELARIA
4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

 
Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação
CPF 468.154.819-72 GILBERTO BERNABE CAVALLINI TITULAR PESSOA FÍSICA

 
 
 

Este CICAD tem validade até 03/07/2022. 
 
 
 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90836300-08
 

Emitido Eletronicamente via Internet
03/06/2022 15:16:29

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 89121503191640490982-1; Data: 15/03/2019 16:43:35

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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ALVARA.Cida
deDataSolicita
cao

Data de Emissão: 11/01/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: cb584cf42

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Alvará de Licença
Localização e Funcionamento

1 de 1 11/01/2022 15:23:17http://cetil.apucarana.pr.gov.br/alvaraweb

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Ordinária nº. 085 de
2002 e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício,
do estabelecimento abaixo discriminado:

Razão social: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI

Endereço: RUA SILICIO, 100 - PQ INDUSTRIAL

CPF/CNPJ: 13.628.123/0001-13

Inscrição Municipal.: 32335

Início das Atividades:09/05/2011

Atividades:

*

0

Nome Fantasia:

Cadastro Imobiliário:

Data de Validade: 11/01/2023

1412601 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

1413401 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1521100 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

Informações Complementares:

Observações:

a. Este documeto deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação
Municipal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas no artigo 90 (Código de Posturas) Lei nº. 090 de 1994.
b. A Licença de Localização será renovada anualmente, sob pena de interdição do estabelecimento, na forma prevista
pelo Código Tributário, alem da multa respectiva. (Art. 89 da Lei 90/1994)
c. A aceitação deste Alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO:
COMERCIAL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
AV. PRESIDENTE DUTRA, 1889 - Bairro BAIXA DA UNIÃO - CEP 76805901 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br

ATESTADO - PRES/DG/SAOFC/COMAP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em cumprimento  ao  disposto  no  art.  66,  inciso  II,  da  Resolução  TRE-RO nº  06/2015,  que  dispõe  sobre  o  Regulamento  Interno  do  Corpo
Administrativo  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Rondônia,  ATESTAMOS  para  os  devidos  fins  que  a  empresa  JM  INDÚSTRIA  DE
CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 13.628.123/0001-13, com sede na Rua Silício, nº. 100 – Bairro: Parque Industrial Zona
Norte,  CEP:  86.806-460,  Município  de  Apucarana,  Estado  do  Paraná,  forneceu  camisetas  básicas  personalizadas  para  atender  as  contratações
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, nos termos do Processo n. 0002711-52.2019.6.22.8000, Pregão Eletrônico nº 03/2020,
Ata de Registro de Preços nº 03/2020.

DESCRIÇÃO DO ITEM - 
Medida

Quantidade
total
registrada
na ARP

Preço

Unit.

(R$)

Item 01 do Edital. COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA 90% DO OBJETO: Camiseta básica
personalizada; confeccionada em malha fria (PV), 67% poliéster e 33% viscose, trama de 170g no mínimo,
modelo unissex; corte reto; gola redonda com reforço de ombro a ombro em ribana sanfonada, 96% algodão e 4%
elastano, 2cm de largura; bainhas (mangas e barra) de 2cm, com pesponto duplo, etiqueta de identificação de
acordo com as normas vigentes; COR BRANCA ou PRETA EM TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XG e XXG.
Com estampa personalizada a ser enviada após a emissão da Nota de Empenho, desenhos frente, conforme arte a
ser definida pela contratante. costas e mangas, impressão em policromia (cores primárias e secundárias), com alta
definicão, sem manchas ou borrões.

Prazo de entrega: Primeira versão para aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE-RO no prazo de
até 7 (sete) dias corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O pedido total deverá ser entregue no TRE-RO
em até 20 (vinte) dias corridos após aprovação da primeira versão (boneca/amostra). Acondicionadas em caixas
com 50 unidades embaladas em saco plástico individual. Marca: Própria.

Unidade 27.000 6,17

DESCRIÇÃO DO ITEM
Medida

Quantidade
total
registrada
na ARP

Preço

Unit.

(R$)

Item 05 do Edital. COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP - 10% DO OBJETO: Camiseta básica personalizada;
confeccionada em malha fria (PV), 67% poliéster e 33% viscose, trama de 170g no mínimo, modelo unissex;
corte reto; gola redonda com reforço de ombro a ombro em ribana sanfonada, 96% algodão e 4% elastano, 2cm
de largura; bainhas (mangas e barra) de 2cm, com pesponto duplo, etiqueta de identificação de acordo com as
normas vigentes; COR BRANCA ou PRETA EM TAMANHOS PP, P, M, G, GG, XG e XXG. Com estampa
personalizada a ser enviada após a emissão da Nota de Empenho, desenhos frente, conforme arte a ser definida
pela contratante. costas e mangas, impressão em policromia (cores primárias e secundárias), com alta definicão,
sem manchas ou borrões.

Prazo de entrega: Primeira versão para aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE-RO no prazo
de até 7 (sete) dias corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O pedido total deverá ser entregue no TRE-
RO em até 20 (vinte) dias corridos após aprovação da primeira versão (boneca/amostra). Acondicionadas em
caixas com 50 unidades embaladas em saco plástico individual. Marca: Própria

Unidade 3.000 6,17

Quadro de contrataçõs realizadas até esta data:

Nota de Empenho 
Data do
recebimento da
NE

Quantidade
de camisetas

Valor
Entrega no
Prazo

evento

2020NE000346 13/05/2020 5.555 R$        34.274,35 01/07/2020 534249

2020NE000347 13/05/2020 2.000 R$        12.340,00 01/07/2020 534253
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2020NE000405 10/06/2020 73 R$               450,41 06/07/2020 545756

2020NE000410 17/06/2020 1.490 R$           9.193,30 10/07/2020 548132

2020NE000344/561 04/06/2020 19.758 R$      121.906,86 17/07/2020 574740

2020NE000692 23/09/2020 124 R$               765,08 23/10/2020 591103

2020NE000724 07/10/2020 6 R$                  37,02 23/10/2020 600973

2020NE000725 07/10/2020 160 R$               987,20 10/11/2020 600977

2020NE000823 15/10/2020 30 R$               185,10 10/11/2020 605849

Total 29.196 180.139,32

Extrato da Ata de Registro de Preços publicada no DOU n. 61, de 30/03/2020, página n. 79.

Por fim, atestamos ainda que o serviço contratado foi executado de forma satisfatória e de acordo com o Termo de Referência, e, na oportunidade,
registramos  que  o  inteiro  teor  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  03/2020  poderá  ser  acessado  no  Portal  da  Transparência  do  TRE-
RO, link: http://www.tre-ro.jus.br/transparencia/licitacoes/licitacoes/licitacoes-2020/pregoes-eletronicos.

E por verdade, firmamos o presente.

Porto Velho-RO.

Documento assinado eletronicamente por RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA, Coordenador(a), em 09/12/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador
0630293 e o código CRC E64F5326.

0004993-68.2016.6.22.8000 0630293v35
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
13.628.123/0001-13
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/05/2011 

 
NOME EMPRESARIAL 
JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 
32.92-2-01 - Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 
32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R SILICIO 

NÚMERO 
100 

COMPLEMENTO 
FUNDOSFUNDOS 

 
CEP 
86.806-460 

BAIRRO/DISTRITO 
PARQUE INDUSTRIAL ZONA
NORTE 

MUNICÍPIO 
APUCARANA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO@B2BRINDES.COM.BR 

TELEFONE 
(43) 3033-7571/ (43) 3033-3642 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/05/2011 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2022 às 14:13:23 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/06/2022 às 14:12) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 468.154.819-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62BB.3660.2201.E320 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 28/06/2022 as 14:12:00 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: GILBERTO BERNABE CAVALLINI 
 
CPF/CNPJ: 468.154.819-72 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 14:12:43 do dia 28/06/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: Z7QM280622141243 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

13.628.123/0001-13

01/01/2021 a 31/12/2021

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

Versão: 9.0.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

41600980158

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário Geral  12

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

A4.BC.4A.41.BF.55.35.EF.24.38.33.47.0A.2D.8E.8B.20.BA.89.CB

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 13628123000113

JM INDUSTRIA DE
CONFECCOES E

BRINDES
EIRELI:13628123000113

556057447035003112
2

04/05/2021 a
04/05/2022 Sim

Contador 55651399968
AMARO DONISETE

NOGUEIRA:5565139996
8

556057451754529357
9

01/10/2021 a
01/10/2024 Não

NÚMERO DO RECIBO:

A4.BC.4A.41.BF.55.35.EF.24.38.33.47.
0A.2D.8E.8B.20.BA.89.CB-0 em às25/04/2022 16:15:58

AA.48.A7.E8.68.8E.F0.CA
B0.DB.D1.A8.39.AD.46.DB

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

NIRE 41600980158

CNPJ 13.628.123/0001-13

Número de Ordem 12

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Município Apucarana

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

01/04/2011

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

24092

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

Natureza do Livro Livro Diário Geral

Número de ordem 12

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

24092

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 3.431.556,64R$ 3.733.034,09

 ATIVO CIRCULANTE R$ 2.009.982,62R$ 2.511.277,97

  DISPONIBILIDADES R$ 697.952,06R$ 767.632,36

   CAIXA R$ 2.305,83R$ 774,47

    CAIXA R$ 2.305,83R$ 774,47

   BANCO C/ MOVIMENTO R$ 99.988,64R$ 195.376,20

    BANCO DO BRASIL S/A R$ 55.848,88R$ 166.951,88

    BANCO SICOOB R$ 39.315,57R$ 28.424,32

    MERCADO PAGO - C/C 8408727447-1 R$ 4.824,19R$ 0,00

   APLI. FINANCEIRAS. LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 595.657,59R$ 571.481,69

    BANCO DO BRASIL S/A R$ 595.657,59R$ 562.124,85

    BANCO SICOOB R$ 0,00R$ 9.356,84

  CLIENTES R$ 327.191,84R$ 358.044,94

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 327.191,84R$ 358.044,94

    INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO
SERTAO PER.

R$ 0,00R$ 15.790,00

    INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO
SUL DE MINAS

R$ 0,00R$ 31.584,50

    CLIENTES DIVERSOS R$ 0,00R$ 1.375,00

    IRMANDADE DA SANTA CASA DE
LONDRINA

R$ 0,00R$ 15.300,00

    Real Comercio de Combustiveis Ltda R$ 0,00R$ 1.080,00

    CONSELHO ECONOMICO E
FINANCEIRO - PMPR

R$ 0,00R$ 4.197,40

    PREF. MUNICIAPL IBAITI R$ 0,00R$ 4.500,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
GUAIRA

R$ 0,00R$ 9.600,00

    PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
LARGO

R$ 27.474,00R$ 0,00

    SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE R$ 0,00R$ 30.009,00

    MUNICIPIO DE JUNDIAI R$ 0,00R$ 42.310,60

    GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE R$ 1.950,00R$ 600,00

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DO PARA

R$ 0,00R$ 34.217,60

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
COLATINA

R$ 0,00R$ 38.400,00

    ESTADO DO PARANA COLEGIO
ESTADUAL DO PAR

R$ 0,00R$ 31,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA
DO PARANA

R$ 0,00R$ 248,00

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA R$ 0,00R$ 59.466,00

    14 BATALHAO DE INFANTARIA
MOTORIZADO

R$ 0,00R$ 7.150,00

    INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO
SANTO - IF

R$ 607,50R$ 0,00

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 0,00R$ 44.661,52

    INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E

R$ 0,00R$ 47,50

    ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COM E IND R$ 0,00R$ 14.360,00

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRA R$ 0,00R$ 3.116,82

    SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA R$ 30.548,60R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA
NOVA

R$ 10.800,00R$ 0,00

    TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
RONDONIA

R$ 3.594,36R$ 0,00

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NO

R$ 37.500,00R$ 0,00

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA R$ 710,64R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO
CRISTOVAO -

R$ 10.392,00R$ 0,00

    PREFEITURA MUNICIPAL DE
LEOPOLDINA MG

R$ 4.284,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR
DA SERR

R$ 300,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
PAULO AFONSO

R$ 10.800,00R$ 0,00

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NO

R$ 125,00R$ 0,00

    JULIO CEZAR RODRIGUES DIAS DE
OLIVEIRA 1

R$ 18.083,56R$ 0,00

    PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU R$ 3.600,00R$ 0,00

    MUNICIPIO RIO DAS OSTRAS R$ 15.588,00R$ 0,00

    HOSPITAL MUNICIPAL DR TABAJARA
RAMOS

R$ 900,00R$ 0,00

    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 54.000,00R$ 0,00

    POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO
GRANDE

R$ 15.643,62R$ 0,00

    PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
VOTUPORANGA

R$ 838,88R$ 0,00

    UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO

R$ 25.000,00R$ 0,00

    FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL DO
VALE SAO F

R$ 6.847,50R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE
JANEIRO

R$ 1.704,00R$ 0,00

    DIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
AO SIS

R$ 34.000,00R$ 0,00

    STORE SA COMECIAL R$ 540,00R$ 0,00

    FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO
PARANA - FUNS

R$ 4.360,00R$ 0,00

    INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E

R$ 800,00R$ 0,00

    INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO
- CAMPUS

R$ 80,00R$ 0,00

    SUPERINTENDENCIA REG. POL.
RODOV. FEDERA

R$ 387,50R$ 0,00

    INST. FED. ALAGOAS - CAMPUS
SATUBA

R$ 224,75R$ 0,00

    IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA
INGAZEIRA

R$ 800,00R$ 0,00

    INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS -
CAMPUS MA

R$ 2.697,00R$ 0,00

    INST. FEDERAL DE ALAGOAS R$ 62,93R$ 0,00

    INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA -
CAMPUS JACO

R$ 1.500,00R$ 0,00

    MUNICIPIO DE CURITIBA R$ 448,00R$ 0,00

  OUTROS CREDITOS R$ 455.791,77R$ 484.222,76

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 411.130,25R$ 439.086,81

    ADIANTAMENTO A FORNECEDORES R$ 411.130,25R$ 428.562,31

    MAGALI BERNARDES MAGANHINI R$ 0,00R$ 2.500,00

    JOSE MARIA DA SILVA R$ 0,00R$ 1.000,00

    DARANE KEITTY ELIOMARA RAHIM R$ 0,00R$ 7.024,50

   IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 44.661,52R$ 45.135,95

    IRPJ A RECUPERAR R$ 18.695,52R$ 18.695,52

    INSS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 474,43

    ISS A RECUPERAR R$ 25.966,00R$ 25.966,00

  ESTOQUES R$ 491.859,99R$ 864.190,95

   MERCADORIAS P/ REVENDA R$ 491.859,99R$ 864.190,95

    MATÉRIA PRIMA R$ 491.859,99R$ 864.190,95

  INVESTIMENTOS R$ 37.186,96R$ 37.186,96

   PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS
COMPANHIAS

R$ 37.186,96R$ 37.186,96

    BANCO SICOOB CONTA CAPITAL R$ 37.186,96R$ 37.186,96
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

 ATIVO NÃO - CIRCULANTE R$ 1.421.574,02R$ 1.221.756,12

  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 1.228.404,81R$ 1.178.514,81

   EMPRESTIMOS A TERCEIROS R$ 1.228.404,81R$ 1.178.514,81

    ZS T I C EIRELI R$ 783.894,30R$ 784.004,30

    BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E
BRINDES

R$ 444.510,51R$ 294.510,51

    HAR TEXTIL MALHAS E CONFEC. LTDA R$ 0,00R$ 100.000,00

  ATIVO IMOBILIZADO R$ 193.169,21R$ 43.241,31

   IMOBILIZADO R$ 212.024,78R$ 46.930,12

    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 194.994,66R$ 29.900,00

    MOVEIS E UTENSILIOS R$ 17.030,12R$ 17.030,12

   (-) ( - ) DEPRECIAÇAO ACUMULADA R$ (18.855,57)R$ (3.688,81)

    (-) ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (16.253,97)R$ (2.790,22)

    (-) ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (2.601,60)R$ (898,59)

PASSIVO R$ 3.431.556,64R$ 3.733.034,09

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 564.734,59R$ 461.435,33

  OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO R$ 539.399,68R$ 454.097,56

   FORNECEDORES R$ 366.677,50R$ 278.707,23

    BADO CONFECCOES LTDA. - ME R$ 0,00R$ 9.117,80

    BETBI IND. DE CONF. E BRINDES LTDA R$ 0,00R$ 450,00

    HSK ENOBRECIMNETO TEXTIL R$ 0,00R$ 7.129,47

    NOBRE INDUSTRIA TEXTIL LTDA R$ 0,00R$ 5.015,16

    TNT PARANA INDUSTRIA E COMERCIO
DE TECIDOS E CONFECCOES

R$ 0,00R$ 1.367,18

    N A INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA

R$ 0,00R$ 379,32

    BLD IND E COM DE MALHAS LTDA R$ 0,00R$ 4.217,42

    PANDAPLAST IND. DE ARTEFATOS DE
PLASTICO LTDA

R$ 0,00R$ 392,00

    ANA PAULA SOARES ERICK
05468859939

R$ 0,00R$ 485,50

    N B F COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA

R$ 0,00R$ 1.755,52

    BLADE IND E COM DE MALHAS LTDA R$ 0,00R$ 1.820,41

    EXCELLENCE TRANSPORTE E
LOGISTICA - EIRELI ME

R$ 0,00R$ 2.154,61

    TRANSAPUCARANA TRANSPORTES
RODOVIARIOS

R$ 0,00R$ 218,99
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    NOVAMANTA IND E COM DE PLASTICOS
LTDA

R$ 0,00R$ 20,39

    TRAVAIN TRANSPORTES COMERCIO
DE COMBUSTI

R$ 500,06R$ 3.425,37

    VALDERLEI FRANCISCO PINTO
78456339920

R$ 0,00R$ 4.008,23

    V SANTOS ZANIM PROCESSAMENTOS -
ME

R$ 0,00R$ 40,00

    VALDIR MOREIRA DOS SANTOS
26048719809

R$ 0,00R$ 8.287,00

    MALHAS PRIME LTDA R$ 0,00R$ 2.260,15

    NILSA GOMES PEREIRA 00910167974 R$ 0,00R$ 1.426,00

    NAYARA APARECIDA DOS SANTOS
SABINO 09655

R$ 1.167,00R$ 0,00

    TRANSAPUCARANA TRANSPORTES
RODOVIARIOS

R$ 324,66R$ 0,00

    N A INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES L

R$ 0,00R$ 3,90

    NUNESPLAST COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA -

R$ 360,00R$ 1.590,00

    EXCELLENCE TRANSPORTES E
LOGISTICA EI

R$ 0,00R$ 52,10

    EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA R$ 0,00R$ 115,00

    BRASPRESS TRANSP. LTDA R$ 3.063,67R$ 1.733,90

    TICRUZ CARTOES E ETIQUETAS LTDA -
ME

R$ 0,00R$ 21.456,00

    CONFITEX IND E COM DE AVIAMENTOS
EIREL

R$ 0,00R$ 111,93

    SUD LOG TRANSPORTE DE CARGAS
LTDA

R$ 0,00R$ 48,84

    TRANSPEN TRANSPORTE COL E ENC.
LTDA

R$ 0,00R$ 1.500,11

    TNT MERCURIO CARGAS E
ENCOMENDAS EXPRESS

R$ 2.830,33R$ 771,02

    PRIME EXPRESS LOGISTICA E
TRANSPORTE LTD

R$ 0,00R$ 90,91

    FIACAO E TINTURARIA IRMAOS ASSINI
LTDA

R$ 611,01R$ 0,00

    J. MORAIS FILHO E CIA LTDA R$ 0,00R$ 1.160,00

    JOAO A.A. CAVALINI - COMERCIO DE
TECIDOS

R$ 0,00R$ 156.727,47

    LCB COMERCIO DE MALHAS E
CONFECCOES LTDA

R$ 0,00R$ 2.799,90

    TEXTIL IRINEU MENEGHEL LTDA R$ 0,00R$ 1.879,60

    ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS R$ 127,00R$ 78,43

    HAR TEXTIL MALHAS E CONFEC. LTDA R$ 0,00R$ 1.006,07
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    MAGENA - IMPORTACAO, INDUSTRIA E
COMERCI

R$ 0,00R$ 16.000,00

    BLUE OCEAN CONFECCOES LTDA R$ 0,00R$ 16.000,00

    QUALISUL TEXTIL LTDA R$ 0,00R$ 1.574,56

    SALVADOR DE SOUZA JUNIOR
17249707809

R$ 0,00R$ 36,97

    GUANGZHOU GRAND WALL TRADING
CO.,LTD

R$ 10.286,56R$ 0,00

    BRUNO EDUARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA 070416

R$ 320,00R$ 0,00

    TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE
PARANAG

R$ 6.829,56R$ 0,00

    AGILE ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA R$ 1.200,00R$ 0,00

    ASIA SHIPPING TRANSPORTES
INTERNACIONAIS

R$ 271,28R$ 0,00

    DIGITAL NORTE IMPRESSOS LTDA R$ 23.784,00R$ 0,00

    BENSEG - EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA EIREL

R$ 45,00R$ 0,00

    MEGA PLASTICOS S.A. R$ 313.079,38R$ 0,00

    MULTILOG BRASIL S.A. R$ 172,99R$ 0,00

    EXPRESSO NORDESTE LINHAS
RODOVIARIAS LTD

R$ 240,00R$ 0,00

    NUNES EMBALAGENS LTDA R$ 1.420,00R$ 0,00

    EXCELLENCE TRANSPORTE E
LOGISTICA - EIRE

R$ 45,00R$ 0,00

   FINANCIAMENTOS R$ 75.000,03R$ 100.000,00

    PRONAMPE R$ 75.000,03R$ 100.000,00

   OBRIGAÇOES TRABALHISTAS R$ 12.877,69R$ 10.963,64

    PRO LABORE A PAGAR R$ 2.612,55R$ 2.612,55

    SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 10.265,14R$ 8.351,09

   OBRIGAÇOES SOCIAIS E FISCAIS R$ 73.522,46R$ 64.426,69

    FGTS A RECOLHER R$ 2.099,06R$ 1.588,67

    INSS A RECOLHER R$ 2.056,46R$ 1.712,57

    IRRF A RECOLHER R$ 1.239,34R$ 535,49

    SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 35.319,66R$ 13.248,94

    PARCELAMENTO MULTA PREFEITURA
DE VITÓRIA

R$ 25.095,24R$ 33.460,32

    PARCELAMENTO CSLL R$ 7.712,70R$ 13.880,70

   ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 11.322,00R$ 0,00
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA
URBANA RJ

R$ 11.322,00R$ 0,00

  OBRIGAÇOES PROVISIONADAS R$ 25.334,91R$ 7.337,77

   PROVISOES R$ 25.334,91R$ 7.337,77

    PROVISAO PARA FERIAS R$ 23.458,29R$ 6.794,27

    PROVISAO PARA FGTS R$ 1.876,62R$ 543,50

 PASSIVO NÃO - CIRCULANTE R$ 249.611,02R$ 400.218,42

  OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO R$ 204.218,42R$ 400.218,42

   EMPRESTIMOS DE TERCEIROS R$ 204.218,42R$ 400.218,42

    R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES - EIRELI R$ 204.218,42R$ 400.218,42

  IMPOSTOS DIFERIDOS R$ 45.392,60R$ 0,00

   IMPOSTOS DIFERIDOS R$ 45.392,60R$ 0,00

    SIMPLES NACIONAL DIFERIDO R$ 45.392,60R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 2.617.211,03R$ 2.871.380,34

  CAPITAL REALIZDO R$ 175.000,00R$ 175.000,00

   CAPITAL SOCIAL R$ 175.000,00R$ 175.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 175.000,00R$ 175.000,00

  LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS R$ 2.442.211,03R$ 2.696.380,34

   LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS R$ 2.442.211,03R$ 2.696.380,34

    LUCRO DO EXERCICIO R$ 232.393,00R$ 207.081,79

    LUCROS ACUMULADOS R$ 2.696.380,34R$ 2.384.083,73

    (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ (58.000,00)R$ (163.617,59)

    AJUSTE DE EXERCIOS ANTERIORES R$ (428.562,31)R$ 268.832,41
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS R$ 3.655.271,63R$ 4.077.451,50

  RECEITA BRUTA DE VENDAS DE
MERCADORIAS R$ 24.008,84R$ 0,00

   VENDA DE MERCADORIAS R$ 24.008,84R$ 0,00

  RECEITA BRUTA DE PRESTACAO DE
SERVIÇOS R$ 18.083,56R$ 86.092,00

   SERVICOS PRESTADOS R$ 18.083,56R$ 86.092,00

  RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS R$ 3.613.179,23R$ 3.991.359,50

   RECEITA BRUTA DE VENDAS DE
PRODUTOS R$ 3.613.179,23R$ 3.991.359,50

 (-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA R$ (733.150,17)R$ (1.047.831,92)

  (-) DEDUÇOES DA RECEITA DE VENDAS R$ (269.090,12)R$ (729.690,86)

   (-) DEVOLUÇAO DE VENDAS R$ (269.090,12)R$ (729.690,86)

  (-) IMP.CONTR.INCIDENTES S/ VENDAS SERV R$ (464.060,05)R$ (318.141,06)

   (-) ICMS S/ VENDAS R$ (3.633,99)R$ (696,08)

   (-) SIMPLES NACIONAL R$ (460.426,06)R$ (317.444,98)

 (-) CUSTOS DE MERCADORIAS\PRODUTOS
VENDIDOS R$ (2.212.027,43)R$ (2.608.838,77)

  (-) CUSTOS DE MERCADORIAS\PRODUTOS
VENDIDOS R$ (2.212.027,43)R$ (2.608.838,77)

   (-) ( + ) ESTOQUE INICIAL R$ (864.190,95)R$ (67.756,19)

   (-) ( + ) COMPRAS R$ (1.459.405,65)R$ (2.288.289,91)

   (-) ( + ) FRETES S/COMPRAS R$ (125.000,85)R$ (92.494,79)

   (-) ( + ) DESPESAS ACESSÓRIAS R$ (3,41)R$ (3,62)

   (-) ( + ) BONIFICAÇÕES R$ (68,85)R$ (45,45)

   (-) ( + ) COMPRAS DE MAT. P/ USO OU
CONSUMO R$ (0,00)R$ (36,97)

   (-) ( + ) SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO R$ (255.217,71)R$ (1.024.402,79)

   ( - ) ESTOQUE FINAL R$ 491.859,99R$ 864.190,95

 (-) CUSTOS FABRICAÇÃO PROPRIA R$ (278.334,54)R$ (79.730,06)

  (-) CUSTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA R$ (20.082,38)R$ (0,00)

   (-) DEPRECIACAO R$ (13.463,75)R$ (0,00)

   (-) HONORARIOS PROFISSIONAIS R$ (6.618,63)R$ (0,00)

  (-) MÃO DE OBRA R$ (258.252,16)R$ (79.730,06)

   (-) FERIAS R$ (7.529,00)R$ (288,16)

   (-) FGTS R$ (17.673,56)R$ (5.409,77)

   (-) SALARIOS E ORDENADOS R$ (187.820,66)R$ (60.859,72)

   (-) PROVISÃO DE FÉRIAS R$ (17.997,14)R$ (7.337,77)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

   (-) PROVISÃO 13º SALÁRIO R$ (7.100,84)R$ (0,00)

   (-) EXAMES MEDICOS R$ (1.921,98)R$ (487,58)

   (-) 13º SALÁRIO R$ (17.842,98)R$ (5.347,06)

   (-) VALE TRANSPORTE R$ (366,00)R$ (0,00)

 (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (9.447,86)R$ (0,00)

  (-) DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS R$ (9.447,86)R$ (0,00)

   (-) TARIFAS DE ENVIO R$ (5.060,13)R$ (0,00)

   (-) CUSTO NA GESTÃO DE VENDAS R$ (4.387,73)R$ (0,00)

 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (192.586,26)R$ (147.361,63)

  (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (118.722,72)R$ (92.979,52)

   (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (12.467,75)R$ (7.274,68)

   (-) DEPRECIAÇAO R$ (1.703,01)R$ (3.688,81)

   (-) HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ (0,00)R$ (3.424,83)

   (-) HONORARIOS CONTABEIS R$ (6.380,10)R$ (9.876,64)

   (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (3.382,04)R$ (0,00)

   (-) SEGUROS R$ (190,00)R$ (0,00)

   (-) MANUTENCAO PROG COMPUTADOR R$ (220,80)R$ (104,30)

   (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ (2.134,00)R$ (1.005,00)

   (-) RETIRADA PRO-LABORE R$ (36.000,00)R$ (36.000,00)

   (-) SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS R$ (29.614,88)R$ (0,00)

   (-) VIAGENS E ESTADIAS R$ (1.355,62)R$ (4.876,74)

   (-) DESPESAS CARTORARIAS R$ (210,80)R$ (181,40)

   (-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ (2.920,00)R$ (0,00)

   (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (14.678,14)R$ (25.867,12)

   (-) MANUTENCAO E REPARO R$ (4.980,94)R$ (680,00)

   (-) UNIFORMES E EPIS R$ (45,00)R$ (0,00)

   (-) ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS DE
CLASSE R$ (2.439,64)R$ (0,00)

  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (5.239,62)R$ (54.382,11)

   (-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS R$ (3.191,49)R$ (803,59)

   (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS R$ (427,41)R$ (298,63)

   (-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS R$ (0,00)R$ (665,92)

   (-) JUROS E MULTAS FISCAIS R$ (1.620,72)R$ (52.613,97)

  (-) GASTOS COM IMPORTAÇÃO R$ (68.623,92)R$ (0,00)

   (-) PIS IMPORTAÇÃO R$ (3.605,68)R$ (0,00)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

   (-) COFINS IMPORTAÇÃO R$ (16.568,96)R$ (0,00)

   (-) ICMS IMPORTAÇÃO R$ (28.839,36)R$ (0,00)

   (-) IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO R$ (669,26)R$ (0,00)

   (-) TAXAS DE IMPORTAÇÃO R$ (4.694,00)R$ (0,00)

   (-) DESPESAS DE IMPORTAÇÃO R$ (14.246,66)R$ (0,00)

  OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 2.934,36R$ 903,60

   RECUP. DESP. FARMACIA R$ 2.865,51R$ 751,98

   RECUP. VALE ALIMENTACAO R$ 0,00R$ 31,00

   RECUP. VALE TRANSPORTE R$ 0,00R$ 75,17

   BONIFICAÇÕES R$ 68,85R$ 45,45

  RECEITAS FINANCEIRAS R$ 5.852,71R$ 20.229,30

   DESCONTOS OBTIDOS R$ 4.506,45R$ 325,99

   JUROS ATIVOS R$ 125,80R$ 0,00

   RECEITA SOB APLICAÇOES FINANCEIRAS R$ 1.138,22R$ 14.973,10

   RECEITAS FINANCEIRAS R$ 82,24R$ 0,00

   RENDIMENTOS S/ PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS R$ 0,00R$ 4.930,21

  (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (6.119,44)R$ (7.740,23)

   (-) IOF R$ (5,12)R$ (80,46)

   (-) DESPESAS BANCARIAS R$ (1.471,91)R$ (505,89)

   (-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS R$ (20,28)R$ (0,00)

   (-) JUROS PASSIVOS R$ (4.270,70)R$ (1.197,77)

   (-) MULTAS R$ (0,00)R$ (411,74)

   (-) TAXAS DE LEGALIAZAÇÃO R$ (351,43)R$ (5.544,37)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 232.393,00R$ 207.081,79

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado:

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI EPP

01/01/2021 a 31/12/2021 13.628.123/0001-13

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 12

Histórico
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
CAPITAL SOCIAL (R$) LUCRO DO EXERCICIO (R$) LUCROS ACUMULADOS

(R$)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

(R$)
AJUSTE DE EXERCIOS

ANTERIORES (R$)

Saldo Inicial em 01.01.2021 175.000,00 207.081,79 2.384.083,73 (-)163.617,59 268.832,41 2.871.380,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO 25.311,21 207.081,79 232.393,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO (-)163.617,59 105.617,59 (-)58.000,00
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES 268.832,41 (-)697.394,72 (-)428.562,31
Saldo Final em 31.12.2021 175.000,00 232.393,00 2.696.380,34 (-)58.000,00 (-)428.562,31 2.617.211,03
Notas
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JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP 
CNPJ 13.628.123/0001-13 I.E. 90836300-08 I.M. 32335 

 

 
END.: RUA SILÍCIO, 100, PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE, APUCARANA – PR, CEP 86806-460 

TELEFONE: 43 3033-7571 E-MAIL: JM.LICITA@GMAIL.COM 

DECLARAÇÕES 
 
A empresa JM Indústria de Confecções e Brindes Eireli EPP, inscrita no CNPJ 13.628.123/0001-13, 
sediada na Rua Silício, 100, Parque Industrial Zona Norte, Apucarana – PR, Cep 86806-460, por meio 
de seu representante legal abaixo identificado, declara: 
 

• Estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. 

• Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua minha 
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

• Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, 
do art. 7º da Constituição Federal. 

• A proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo 
com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP. 

• Não possuir, em nossa 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. 

• Por este instrumento, para todos os fins de direito, especificamente para participação de 
licitação na modalidade de pregão, que está sob o regime de empresa de pequeno porte, para 
efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações 
posteriores. 

• Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

• Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente 
político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
Apucarana/PR, 09 de junho de 2022. 
 
 
________________________________________ 
JM Indústria de Confecções e Brindes Eireli EPP 
Gilberto Bernabe Cavallini - Titular 
RG: 4.170.868-9 CPF: 468.154.819-72 

GILBERTO BERNABE 
CAVALLINI:4681548197
2

Assinado de forma digital por 
GILBERTO BERNABE 
CAVALLINI:46815481972 
Dados: 2022.06.09 15:56:06 -03'00'
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.628.123/0001-13
Razão Social: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI

Atividade Econômica Principal:

1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E
AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

Endereço:
RUA SILICIO, 100 - FUNDOSFUNDOS - PARQUE INDUSTRIAL ZONA NORTE -
Apucarana / Paraná

Emitido em: 28/06/2022 14:06 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 42/2022 UASG 70011

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 13.628.123/0001-13, declara para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

Apucarana, 20 de Junho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 42/2022 UASG 70011

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, como representante devidamente constituído de 13.628.123/0001-
13 - JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI doravante denominado JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E
BRINDES EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 42/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 42/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 42/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 42/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 42/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 42/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 42/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 42/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 42/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Apucarana, em 20 de Junho de 2022. 

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
 

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 42/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 13.628.123/0001-13 - JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI 

20 de Junho de 2022.

 

Voltar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 42/2022 UASG 70011

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 13.628.123/0001-13, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Apucarana, 20 de Junho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 42/2022 UASG 70011

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, CNPJ nº 13.628.123/0001-13, declara sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Apucarana, 20 de Junho de 2022.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 42/2022 UASG 70011

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 13.628.123/0001-13, declara que não
possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do
art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Apucarana, 20 de Junho de 2022.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 42/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 42/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 13.628.123/0001-13 - JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI

Apucarana, 20 de Junho de 2022.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 42/2022 UASG 70011

JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 13.628.123/0001-13, declara que,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de
funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Apucarana, 20 de Junho de 2022.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 13.628.123/0001-13 DUNS®: 900855170
Razão Social: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Data Aplicação: 16/11/2018
Número do Processo: 2018/068 Número do Contrato: PE 2017/104
Descrição/Justificativa: Descumprimento do subitem 7.8 do Edital.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 18/01/2016
Número do Processo: PGE-001/2013 Número do Contrato: Carta 83/2016
Descrição/Justificativa: Participação no processo do Pregão Eletrônico nº. 001/2013 – CPL/AC com o

mesmo representante da empresa BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E
BRINDES LTDA, que também concorreu no mesmo certame.

NUP: 53101.01277/2014-91

Ocorrência 2:

Emitido em: 28/06/2022 14:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 06/01/2015 Valor da Multa: R$ 3.209,72
Número do Processo: 531016888/201426 Número do Contrato: 408/2013
Descrição/Justificativa: FORNECEDOR MULTADO POR MEIO DA CARTA127/2015-

GGCF/CECOM EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NA ENTREGA DO1°
PEDIDO , ORIUND0 DO CONTRATO N°408/2013 . FUNDAMENTAÇÃO:
ALÍNEA "b" e "b.2" DO SUBITEM 8.1.2.1. DA CLÁUSULA OITAVA

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 17/12/2018 Valor da Multa: R$ 411,74
Número do Processo: 53180020652201893 Número do Contrato: Ata 132/2017
Descrição/Justificativa: CT-4573174/2018/GCOT/DCOMS, DE 17/12/2018. Ata 132/2017-AF:

114/2018. Motivo: atraso na entrega do pedido. Valor da multa: R$ 411,74.
Respaldo legal: alíneas "a.1" e "a" do subitem 11.1.2.1. - Multa de Mora

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 20/12/2018 Valor da Multa: R$ 51,72
Número do Processo: 53180020670201875 Número do Contrato: AF 112/2018
Descrição/Justificativa: Fornecedor multado nos termos do Relatório nº 204/2018, de 20/12/2018, pelo

atraso de 1 dia na entrega  do 2º pedido, com amparo na alínea "a" do subitem
11.1.2.1. da Cláusula Décima Primeira -  das Condições Específicas  da
Contratação das AF-112/2018.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 10/12/2018 Valor da Multa: R$ 1.235,22
Número do Processo: 5318020647/201881 Número do Contrato: 131/2017
Descrição/Justificativa: a) AF 116/2018 - NF 3670 - atraso de 08 dias na entrega do pedido.

Ocorrência 6:

Emitido em: 28/06/2022 14:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 25/06/2018 Valor da Multa: R$ 2.007,23
Número do Processo: 531805149/2018-16 Número do Contrato: AF 366/2017
Descrição/Justificativa: Multa aplicada por meio da Carta 370/2018-GCOT/DCOMS, de 25/06/2018,

em decorrência de atraso na entrega do 1º pedido da AF  366/2017.
Fundamentação Legal: alínea "a"  do  subitem 11.1.2.1, Cláusula Décima
Primeira -  das Condições Gerais da AF nº  366/2017.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 26/06/2018 Valor da Multa: R$ 514,67
Número do Processo: 531805154/2018-11 Número do Contrato: AF 363/2017
Descrição/Justificativa: Multa aplicada por meio da Carta 380/2018-GCOT/DCOMS, de 26/06/2018,

em decorrência de atraso na entrega do 1º pedido da AF 363/2017.
Fundamentação Legal: alínea "a"  do  subitem 11.1.2.1, Cláusula Décima
Primeira -  das Condições Gerais da AF nº  363/2017, oriundo da Ata
132/2017.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 26/06/2018 Valor da Multa: R$ 310,33
Número do Processo: 531805161/2018-12 Número do Contrato: AF 362/2017
Descrição/Justificativa: Multa aplicada por meio da Carta 384/2018-GCOT/DCOMS, de 26/06/2018,

em decorrência de atraso na entrega do 1º pedido da AF 362/2017.
Fundamentação Legal:  alínea "a"  do  subitem 11.1.2.1, Cláusula Décima
Primeira -  das Condições Gerais da AF nº  362/2017.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
Data Aplicação: 25/11/2013 Valor da Multa: R$ 2.300,41
Número do Processo: 7931/2012
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de produtos conforme item 4.6, "b", do Edital do Pregão

Eletrônico nº 31/2012.

Ocorrência 10:

Emitido em: 28/06/2022 14:07 de
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
Data Aplicação: 27/11/2017 Valor da Multa: R$ 1.027,00
Número do Processo: PAD 5612/2017
Descrição/Justificativa: Registro de multa de 6.5% sobre o valor da nota de empenho 2017NE000750,

por descumprimento parcial das obrigações assumidas perante este Tribunal,
com apoio no art. 87, inciso I da lei nº 8.666/93, c/c item 11.2.1 do Termo de
Referência. A multa já foi recolhida, por ocasião do pagamento, junto ao
TRE/MA.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 926251 - COORDENADORIA DE INTEGRACAO DAS ACOES SOCIAIS
Âmbito da Sanção: Distrito Federal
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 26/11/2013 Prazo Final: 26/12/2013
Número do Processo: 427-000088/2013
Descrição/Justificativa: Conforme publicação DODF Seção III n.º247 página 54 publicado dia

25/11/2013, aplica-se a penalidade de SUSPENSÃO temporária por 30 (trinta)
dias em decorrência da não anexação da documentação exigida para o certame
no prazo estabelecido no Edital, com fulcro no artigo 5º, inciso II, do Decreto
Distrital n.º26.851/2006 e no item 6.5 e 8.9 do edital do Pregão Eletrônico
nº35/2013.

Ocorrência 12:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 13.628.123/0001-13 DUNS®: 900855170
Razão Social: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 28/06/2022 14:08 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 13.628.123/0001-13 DUNS®: 900855170
Razão Social: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 28/06/2022 14:08 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 13.628.123/0001-13 DUNS®: 900855170
Razão Social: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/08/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 175.000,00 Data de Abertura da Empresa: 09/05/2011
CNAE Primário: 1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS

ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

CNAE Secundário 1: 1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB
CNAE Secundário 2: 1521-1/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E
CNAE Secundário 3: 3292-2/01 - FABRICAÇÃO DE ROUPAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E
CNAE Secundário 4: 3292-2/02 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 5: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 6: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA

Dados para Contato
CEP: 86.806-460
Endereço: RUA SILICIO, 100 - FUNDOSFUNDOS - PARQUE INDUSTRIAL ZONA
Município / UF: Apucarana / Paraná
Telefone: (43) 30337571 Telefone: (43) 30333642
E-mail: FINANCEIRO@B2BRINDES.COM.BR

Dados do Responsável Legal
468.154.819-72CPF:

Nome: GILBERTO BERNABE CAVALLINI

Emitido em: 28/06/2022 14:09 de
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
468.154.819-72CPF:

Nome: GILBERTO BERNABE CAVALLINI
E-mail: jm.licita@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 468.154.819-72 Participação Societária: 100,00%
Nome: GILBERTO BERNABE CAVALLINI
Número do Documento: 4170868-9 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 14/10/2014 Data de Nascimento: 02/05/1966
Filiação Materna: MARIA BERNABE CAVALLINI
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 86.808-420
Endereço: RUA ESMERALDA, 240 - VILA AGARI
Município / UF: Apucarana / Paraná
Telefone: (43) 30337571
E-mail: jm.licita@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO
8105 - SACOS E BOLSAS
8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO
8410 - VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO
8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS
8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS
9999 - ITENS DIVERSOS
Serviços
10030 - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta
18643 - Confecção Flâmulas
22209 - Confecção Toalha de Mesa
22217 - Confecção Guardanapo em Tecido
22330 - Confecção Sacolas
22551 - Confecção Bolsa

Emitido em: 28/06/2022 14:09 de
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 13.628.123/0001-13 DUNS®: 900855170
Razão Social: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Apucarana / Paraná
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO Ativo

7810 EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO Ativo

8105 SACOS E BOLSAS Ativo

8405 VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO Ativo

8410 VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO Ativo

8415 VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS Ativo

8465 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS Ativo

9999 ITENS DIVERSOS Ativo
Serviços

Código Descrição Situação

10030 Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta Ativo

18643 Confecção Flâmulas Ativo

22209 Confecção Toalha de Mesa Ativo

22217 Confecção Guardanapo em Tecido Ativo

22330 Confecção Sacolas Ativo

22551 Confecção Bolsa Ativo

Emitido em: 28/06/2022 14:10 de
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 13.628.123/0001-13 DUNS®: 900855170
Razão Social: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 28/06/2022 14:08 de
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00042/2022 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

13.628.123/0001-13 - JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

Grupo 1 - - R$ 98.041,2400 - R$ 51.765,4000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 51.765,4000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 51.765,4000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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37408259449Usuário:

28/06/2022 15:13:27Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente19628123
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00042/2022 
 

Às 15:32 horas do dia 28 de junho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00042/2022, referente ao
Processo nº 0004750-09.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 98.041,2400
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 51.765,4000 .

Itens do grupo:

 1 - Camisa Uniforme

 2 - Camisa Uniforme

 3 - Camisa Uniforme

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Camisa Uniforme
Descrição Complementar: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E
Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 710 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.411,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 11.289,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 28/06/2022
15:32:16

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES
EIRELI, CNPJ/CPF:13.628.123/0001-13, Melhor lance : R$ 11.289,0000

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Camisa Uniforme
Descrição Complementar: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E
Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.376 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 64.959,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 33.026,4000 .
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 28/06/2022
15:32:17

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES
EIRELI, CNPJ/CPF:13.628.123/0001-13, Melhor lance : R$ 33.026,4000

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Camisa Uniforme
Descrição Complementar: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E
Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.670,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 7.450,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 28/06/2022
15:32:19

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES
EIRELI, CNPJ/CPF:13.628.123/0001-13, Melhor lance : R$ 7.450,0000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .422022 .16464 .4334 .3835679823

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00042/2022

 
Às 14:00 horas do dia 21 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0004750-09.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00042/2022. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das
Eleições 2022, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão
Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a
fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Camisa Uniforme
Descrição Complementar: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E
Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 710 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.411,4000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 11.289,0000 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Camisa Uniforme
Descrição Complementar: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E
Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2.376 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 64.959,8400 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 33.026,4000 .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Camisa Uniforme
Descrição Complementar: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E
Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.670,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 7.450,0000 .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 98.041,2400 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, pelo melhor lance de R$ 51.765,4000 .

Itens do grupo:

 1 - Camisa Uniforme

 2 - Camisa Uniforme

 3 - Camisa Uniforme

Histórico
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Item: 1 - Grupo 1 - Camisa Uniforme

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
05.162.027/0001-02 C.F. DE LIRA

GOMES LTDA
Sim Sim 710 R$ 24,0000 R$ 17.040,0000 18/06/2022

19:11:27
Marca: DIDANNA 
Fabricante: C.F. DE LIRA GOMES LTDA 
Modelo / Versão: UNIFORME 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Colaborador Malha em 100% algodão,
fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo
gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

00.177.445/0001-41 FARP INDUSTRIA
DE ROUPAS LTDA

Sim Sim 710 R$ 26,3400 R$ 18.701,4000 21/06/2022
10:49:34

Marca: FARP 
Fabricante: FARP 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

27.966.490/0001-31 SM INDUSTRIA
DE CAMISETAS
EIRELI

Sim Sim 710 R$ 27,0000 R$ 19.170,0000 20/06/2022
11:37:56

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIO 
Modelo / Versão: N/A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA - COLABORADOR 
Porte da empresa: ME/EPP

09.381.250/0001-93 KLEMPS
MAQUINAS
TEXTEIS LTDA

Sim Sim 710 R$ 27,0000 R$ 19.170,0000 20/06/2022
17:12:03

Marca: FINNO 
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS 
Modelo / Versão: CAMISA GOLA CARECA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Colaborador (Modelo.Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda
do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm;
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.825.926/0001-32 F. E. SOARES
CAVALCANTE

Sim Sim 710 R$ 27,0000 R$ 19.170,0000 21/06/2022
09:43:26

Marca: DIVERSOS 
Fabricante: DIVERSOS 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

38.478.458/0001-23 UNIFORT
COMERCIO E
CONFECCAO DO
VESTUARIO LTDA

Sim Sim 710 R$ 27,3000 R$ 19.383,0000 21/06/2022
13:10:21

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIA 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: .Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

38.086.870/0001-06 DANIMAR
ALVINO
CARVALHO
03319653563

Sim Sim 710 R$ 27,3400 R$ 19.411,4000 06/06/2022
20:53:26

Marca: indiana 
Fabricante: Microarts estamparia 
Modelo / Versão: camisa gola redonda 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Colaborador 
Porte da empresa: ME/EPP

09.578.292/0001-19 MULTIPLICAR
TEXTIL EIRELI

Sim Sim 710 R$ 27,3400 R$ 19.411,4000 13/06/2022
13:44:55

Marca: PRÓPRIA 
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Fabricante: PRÓPRIA 
Modelo / Versão: PRÓPRIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Colaborador 
Porte da empresa: ME/EPP

24.728.467/0001-10 NS KARYDI
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

Sim Sim 710 R$ 27,3400 R$ 19.411,4000 13/06/2022
23:29:54

Marca: Própria 
Fabricante: Própria 
Modelo / Versão: Própria 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMISA GOLA CARECA – Colaborador (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda
do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm;
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm." 
Porte da empresa: ME/EPP

26.863.493/0001-87 WR LICITACOES
INDUSTRIA,
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 710 R$ 27,3400 R$ 19.411,4000 15/06/2022
15:16:32

Marca: WR 
Fabricante: WR 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Colaborador Malha em 100% algodão,
fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo
gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia 
Porte da empresa: ME/EPP

33.948.013/0001-46 ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Sim Sim 710 R$ 27,3400 R$ 19.411,4000 17/06/2022
10:56:46

Marca: PROPRIA 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Colaborador Malha em 100% algodão,
fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo
gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme
modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da
impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. Marca: Própria Modelo: Próprio Entrega: 30 DIAS Pagamento: 10
DIAS ÚTEIS Validade da proposta: 60 DIAS Amostra: 15 DIAS Garantia: Conforme edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

13.628.123/0001-13 JM INDUSTRIA
DE CONFECCOES
E BRINDES
EIRELI

Sim Sim 710 R$ 27,3400 R$ 19.411,4000 20/06/2022
16:37:22

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Colaborador (Modelo. Anexo I-A Malha em
100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do
tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm;
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.430.460/0001-24 CONFECCOES
L.C. - EIRELI

Sim Sim 710 R$ 27,3400 R$ 19.411,4000 20/06/2022
17:17:15

Marca: PROPRIA 
Fabricante: CONFECCOES LC EIRELI EPP 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e
corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo
que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão
do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

46.052.653/0001-15 C DO
NASCIMENTO
LTDA

Sim Sim 710 R$ 27,3400 R$ 19.411,4000 21/06/2022
01:37:51

Marca: PROPRIA/RELEVO 
Fabricante: PROPRIA/RELEVO 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Colaborador (Modelo. Anexo I-A) -
Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola
redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único
tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm;
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- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

31.322.418/0001-49 CLOVIS CALACA
DE OLIVEIRA
07431132417

Sim Sim 710 R$ 27,3400 R$ 19.411,4000 21/06/2022
11:25:05

Marca: PROPRIA 
Fabricante: FWK 
Modelo / Versão: T-SHIRT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço
de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em
cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; -
Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x
16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.166.956/0001-70 GEYMISON DOS
SANTOS COSTA

Sim Sim 710 R$ 27,3400 R$ 19.411,4000 21/06/2022
13:38:02

Marca: propria 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: Camisa uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

35.084.241/0001-40 BSH INDUSTRIA
E COMERCIO DE
PECAS DO
VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim 710 R$ 29,9000 R$ 21.229,0000 20/06/2022
16:12:33

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: O MESMO 
Modelo / Versão: CAMISETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – COLABORADOR. MALHA EM 100%
ALGODÃO, FIO 30.1, PENTEADO, COM GRAMATURA USUAL DO MERCADO, NÃO INFERIOR A 150G/M². GOLA
REDONDA DO TIPO CARECA EM ALGODÃO COM ELASTANO E COM REFORÇO DE OMBRO A OMBRO. CAMISA
TODA EM UM ÚNICO TOM, COR CINZA (INCLUINDO GOLA E CORPO DA CAMISA). IMPRESSÃO EM CORES
FRENTE E VERSO, VIA TRANSFER AMERICANO OU SERIGRAFIA, CONFORME MODELO QUE SEGUE NO ANEXO I-
B; - DIMENSÃO DA IMPRESSÃO FRONTAL NÃO INFERIOR A 22X15 CM; - DIMENSÃO DA IMPRESSÃO DO VERSO
NÃO INFERIOR A 25 X 16 CM. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.157.094/0001-60 LICCS
COMERCIO E
SERVICOS DO
VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim 710 R$ 63,0000 R$ 44.730,0000 20/06/2022
13:55:31

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: CAMISA GOLA CARECA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Colaborador (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda
do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm;
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.114.237/0001-85 MALU
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EPI´S E
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

Sim Sim 710 R$ 100,0000 R$ 71.000,0000 15/06/2022
18:32:08

Marca: MALU 
Fabricante: MALU 
Modelo / Versão: MANGA CURTA GOLA CARECA COM ESTAMPAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço
de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em
cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; -
Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x
16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 710 R$ 100,0000 R$ 71.000,0000 20/06/2022
12:01:53

Marca: GF 
Fabricante: GF CONFECCOES 
Modelo / Versão: PADRÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Colaborador (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda
do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
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serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm;
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 71.000,0000 29.114.237/0001-85 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 71.000,0000 15.534.841/0001-56 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 44.730,0000 10.157.094/0001-60 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 21.229,0000 35.084.241/0001-40 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.411,4000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.411,4000 31.322.418/0001-49 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.411,4000 43.166.956/0001-70 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.411,4000 09.430.460/0001-24 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.411,4000 13.628.123/0001-13 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.411,4000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.411,4000 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.411,4000 26.863.493/0001-87 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.411,4000 24.728.467/0001-10 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.411,4000 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.383,0000 38.478.458/0001-23 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.170,0000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.170,0000 11.825.926/0001-32 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 19.170,0000 09.381.250/0001-93 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 18.701,4000 00.177.445/0001-41 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 17.040,0000 05.162.027/0001-02 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 17.040,3500 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:10:23:027
R$ 16.999,0000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:10:32:497

R$ 17,0000 43.166.956/0001-70 21/06/2022 14:10:56:857
R$ 24,0000 11.825.926/0001-32 21/06/2022 14:10:58:567

R$ 15.379,8400 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:00:673
R$ 29.820,0000 10.157.094/0001-60 21/06/2022 14:11:08:600

R$ 22,0000 11.825.926/0001-32 21/06/2022 14:11:25:960
R$ 16.500,0000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:11:26:810
R$ 15.379,4400 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:28:793

R$ 21,5000 11.825.926/0001-32 21/06/2022 14:11:34:450
R$ 15.379,3400 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:34:767
R$ 16.000,0000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:11:37:737

R$ 20,5000 11.825.926/0001-32 21/06/2022 14:11:47:230
R$ 15.379,1400 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:50:810

R$ 17,9000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:12:05:310
R$ 15.378,6200 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:12:06:847
R$ 15.500,0000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:12:09:937

R$ 16,9000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:12:17:663
R$ 16.862,5000 00.177.445/0001-41 21/06/2022 14:12:19:863
R$ 15.378,4200 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:12:22:883

R$ 15,0000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:12:46:587
R$ 19,0000 11.825.926/0001-32 21/06/2022 14:12:49:780

R$ 21.200,0000 15.534.841/0001-56 21/06/2022 14:12:57:753
R$ 15.000,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:14:14:710
R$ 15.180,6700 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:14:51:250
R$ 14.454,1500 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:15:02:197
R$ 19.411,3000 15.534.841/0001-56 21/06/2022 14:15:11:547
R$ 14.129,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:16:11:903
R$ 14.281,7200 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:16:17:617
R$ 14.139,6600 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:16:33:433
R$ 14.129,7600 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:16:44:110
R$ 14.129,6800 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:18:36:960
R$ 14.100,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:19:56:093
R$ 14.123,9400 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:19:57:687
R$ 14.121,5600 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:20:18:967
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R$ 14.121,1600 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:20:29:620
R$ 11.289,0000 13.628.123/0001-13 21/06/2022 14:20:38:787
R$ 14.058,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:22:23:443
R$ 14.112,8400 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:22:27:460
R$ 19.000,0000 31.322.418/0001-49 21/06/2022 14:22:44:250
R$ 14.068,2600 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:22:54:207
R$ 14.058,7600 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:23:04:887
R$ 14.057,9900 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:25:10:643
R$ 14.058,7500 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:25:13:727
R$ 12.780,0000 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:34:17:333
R$ 12.780,0000 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:34:28:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

21/06/2022
14:54:32

Recusa da proposta. Fornecedor: DANIMAR ALVINO CARVALHO 03319653563, CNPJ/CPF:
38.086.870/0001-06, pelo melhor lance de R$ 15,0000. Motivo: LICITANTE REGISTROU
EQUIVOCADAMENTE OS VALORES DOS ITENS DO GRUPO. TORNANDO A PROPOSTA INEXEQUÍVEL.
NÃO OBSERVOU O CRITÉRITO DE JULGAMENTO CONTIDO NO ITEM 7.5.1 DO EDITAL. "O LANCE
DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE.

Recusa de
proposta

21/06/2022
15:08:03

Recusa da proposta. Fornecedor: F. E. SOARES CAVALCANTE, CNPJ/CPF: 11.825.926/0001-32, pelo
melhor lance de R$ 19,0000. Motivo: LICITANTE REGISTROU EQUIVOCADAMENTE OS VALORES DOS
ITENS DO GRUPO. TORNANDO A PROPOSTA INEXEQUÍVEL. NÃO OBSERVOU O CRITÉRITO DE
JULGAMENTO CONTIDO NO ITEM 7.5.1 DO EDITAL. "O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR
TOTAL DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE.

Recusa de
proposta

21/06/2022
15:14:46

Recusa da proposta. Fornecedor: GEYMISON DOS SANTOS COSTA, CNPJ/CPF: 43.166.956/0001-70,
pelo melhor lance de R$ 17,0000. Motivo: LICITANTE REGISTROU EQUIVOCADAMENTE OS VALORES
DOS ITENS DO GRUPO. TORNANDO A PROPOSTA INEXEQUÍVEL. NÃO OBSERVOU O CRITÉRITO DE
JULGAMENTO CONTIDO NO ITEM 7.5.1 DO EDITAL. "O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR
TOTAL DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE.

Recusa de
proposta

21/06/2022
15:29:31

Recusa da proposta. Fornecedor: SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.966.490/0001-31, pelo melhor lance de R$ 16,9000. Motivo: 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." item 01
inexequível

Aceite de
proposta

28/06/2022
14:06:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI,
CNPJ/CPF: 13.628.123/0001-13, pelo melhor lance de R$ 11.289,0000.

Habilitação
de
fornecedor

28/06/2022
14:30:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
- CNPJ/CPF: 13.628.123/0001-13

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Camisa Uniforme

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
05.162.027/0001-02 C.F. DE LIRA

GOMES LTDA
Sim Sim 2.376 R$ 24,0000 R$ 57.024,0000 18/06/2022

19:11:27
Marca: DIDANNA 
Fabricante: C.F. DE LIRA GOMES LTDA 
Modelo / Versão: UNIFORME 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Coordenador Malha em 100% algodão,
fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola
e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo
que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

00.177.445/0001-41 FARP INDUSTRIA
DE ROUPAS LTDA

Sim Sim 2.376 R$ 26,3400 R$ 62.583,8400 21/06/2022
10:49:34

Marca: FARP 
Fabricante: FARP 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

27.966.490/0001-31 SM INDUSTRIA
DE CAMISETAS
EIRELI

Sim Sim 2.376 R$ 27,0000 R$ 64.152,0000 20/06/2022
11:37:56
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Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIO 
Modelo / Versão: N/A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA - COORDENADOR 
Porte da empresa: ME/EPP

09.381.250/0001-93 KLEMPS
MAQUINAS
TEXTEIS LTDA

Sim Sim 2.376 R$ 27,0000 R$ 64.152,0000 20/06/2022
17:12:03

Marca: FINNO 
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS 
Modelo / Versão: CAMISA GOLA CARECA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA –Coordenador (Modelo.Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda
do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm;
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.825.926/0001-32 F. E. SOARES
CAVALCANTE

Sim Sim 2.376 R$ 27,0000 R$ 64.152,0000 21/06/2022
09:43:26

Marca: DIVERSOS 
Fabricante: DIVERSOS 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

38.478.458/0001-23 UNIFORT
COMERCIO E
CONFECCAO DO
VESTUARIO LTDA

Sim Sim 2.376 R$ 27,3000 R$ 64.864,8000 21/06/2022
13:10:21

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIA 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: .Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

38.086.870/0001-06 DANIMAR
ALVINO
CARVALHO
03319653563

Sim Sim 2.376 R$ 27,3400 R$ 64.959,8400 06/06/2022
20:53:26

Marca: indiana 
Fabricante: Microarts estamparia 
Modelo / Versão: camisa gola redonda 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Coordenador 
Porte da empresa: ME/EPP

09.578.292/0001-19 MULTIPLICAR
TEXTIL EIRELI

Sim Sim 2.376 R$ 27,3400 R$ 64.959,8400 13/06/2022
13:44:55

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIA 
Modelo / Versão: PRÓPRIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Coordenador 
Porte da empresa: ME/EPP

24.728.467/0001-10 NS KARYDI
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

Sim Sim 2.376 R$ 27,3400 R$ 64.959,8400 13/06/2022
23:29:54

Marca: Própria 
Fabricante: Própria 
Modelo / Versão: Própria 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMISA GOLA CARECA – Coordenador (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda
do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm;
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm." 
Porte da empresa: ME/EPP

26.863.493/0001-87 WR LICITACOES
INDUSTRIA,
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 2.376 R$ 27,3400 R$ 64.959,8400 15/06/2022
15:16:33

Marca: WR 
Fabricante: WR 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Coordenador Malha em 100% algodão,
fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza 
Porte da empresa: ME/EPP

33.948.013/0001-46 ELO CRIACOES Sim Sim 2.376 R$ 27,3400 R$ 64.959,8400 17/06/2022
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TEXTIL LTDA 10:56:46
Marca: PROPRIA 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Coordenador Malha em 100% algodão,
fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em
algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola
e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo
que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm. Marca: Própria Modelo: Próprio Entrega: 30 DIAS Pagamento: 10 DIAS ÚTEIS
Validade da proposta: 60 DIAS Amostra: 15 DIAS Garantia: Conforme edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

13.628.123/0001-13 JM INDUSTRIA
DE CONFECCOES
E BRINDES
EIRELI

Sim Sim 2.376 R$ 27,3400 R$ 64.959,8400 20/06/2022
16:37:22

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Coordenador (Modelo. Anexo I-A Malha em
100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do
tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; -
Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.430.460/0001-24 CONFECCOES
L.C. - EIRELI

Sim Sim 2.376 R$ 27,3400 R$ 64.959,8400 20/06/2022
17:17:15

Marca: PROPRIA 
Fabricante: CONFECCOES LC EIRELI EPP 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo
da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue
no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não
inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

46.052.653/0001-15 C DO
NASCIMENTO
LTDA

Sim Sim 2.376 R$ 27,3400 R$ 64.959,8400 21/06/2022
01:37:51

Marca: PROPRIA/RELEVO 
Fabricante: PROPRIA/RELEVO 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Coordenador (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda
do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm;
- Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

31.322.418/0001-49 CLOVIS CALACA
DE OLIVEIRA
07431132417

Sim Sim 2.376 R$ 27,3400 R$ 64.959,8400 21/06/2022
11:25:05

Marca: PROPRIA 
Fabricante: FWK 
Modelo / Versão: T-SHIRT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual
do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de
ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em
cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão
da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.166.956/0001-70 GEYMISON DOS
SANTOS COSTA

Sim Sim 2.376 R$ 27,3400 R$ 64.959,8400 21/06/2022
13:38:02

Marca: propria 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: Camisa uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

35.084.241/0001-40 BSH INDUSTRIA
E COMERCIO DE
PECAS DO
VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim 2.376 R$ 29,9000 R$ 71.042,4000 20/06/2022
16:12:33

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: O MESMO 
Modelo / Versão: CAMISETA 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – COORDENADOR. MALHA EM 100%
ALGODÃO, FIO 30.1, PENTEADO, COM GRAMATURA USUAL DO MERCADO, NÃO INFERIOR A 150G/M². GOLA
REDONDA DO TIPO CARECA EM ALGODÃO COM ELASTANO E COM REFORÇO DE OMBRO A OMBRO. CAMISA
TODA EM UM ÚNICO TOM, COR CINZA (INCLUINDO GOLA E CORPO DA CAMISA). IMPRESSÃO EM CORES FRENTE
E VERSO, VIA TRANSFER AMERICANO OU SERIGRAFIA, CONFORME MODELO QUE SEGUE NO ANEXO I-B; -
DIMENSÃO DA IMPRESSÃO FRONTAL NÃO INFERIOR A 22X15 CM; - DIMENSÃO DA IMPRESSÃO DO VERSO NÃO
INFERIOR A 25 X 16 CM. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.157.094/0001-60 LICCS
COMERCIO E
SERVICOS DO
VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim 2.376 R$ 63,0000 R$ 149.688,0000 20/06/2022
13:55:31

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: CAMISA GOLA CARECA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Coordenador (Modelo. Anexo I-A) - Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda
do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza 
Porte da empresa: ME/EPP

29.114.237/0001-85 MALU
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EPI´S E
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

Sim Sim 2.376 R$ 100,0000 R$ 237.600,0000 15/06/2022
18:32:08

Marca: MALU 
Fabricante: MALU 
Modelo / Versão: MANGA CURTA GOLA CARECA COM ESTAMPAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual
do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de
ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em
cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão
da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 2.376 R$ 100,0000 R$ 237.600,0000 20/06/2022
12:01:53

Marca: GF 
Fabricante: GF CONFECCOES 
Modelo / Versão: PADRÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA – Coordenador (Modelo. Anexo I-A) Malha
em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda
do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor
cinza(incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; -
Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 237.600,0000 29.114.237/0001-85 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 237.600,0000 15.534.841/0001-56 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 149.688,0000 10.157.094/0001-60 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 71.042,4000 35.084.241/0001-40 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.959,8400 09.430.460/0001-24 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.959,8400 13.628.123/0001-13 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.959,8400 43.166.956/0001-70 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.959,8400 26.863.493/0001-87 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.959,8400 24.728.467/0001-10 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.959,8400 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.959,8400 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.959,8400 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.959,8400 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.959,8400 31.322.418/0001-49 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.864,8000 38.478.458/0001-23 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.152,0000 11.825.926/0001-32 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.152,0000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 64.152,0000 09.381.250/0001-93 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 62.583,8400 00.177.445/0001-41 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 57.024,0000 05.162.027/0001-02 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 57.025,1700 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:10:22:977
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R$ 64.566,0000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:10:48:427
R$ 51.468,3100 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:00:627
R$ 64.000,0000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:11:00:893
R$ 99.792,0000 10.157.094/0001-60 21/06/2022 14:11:17:810
R$ 51.466,9900 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:28:700
R$ 51.466,6600 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:34:717
R$ 51.466,0000 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:50:760
R$ 56.430,0000 00.177.445/0001-41 21/06/2022 14:11:53:830
R$ 51.464,2800 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:12:06:807
R$ 51.463,6300 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:12:22:833

R$ 50,0000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:12:27:303
R$ 19,0000 11.825.926/0001-32 21/06/2022 14:12:30:777

R$ 71.000,0000 15.534.841/0001-56 21/06/2022 14:13:16:770
R$ 48.000,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:14:46:463
R$ 50.801,8800 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:14:51:343
R$ 48.370,5900 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:15:02:120
R$ 64.959,8300 15.534.841/0001-56 21/06/2022 14:15:33:813
R$ 47.793,5700 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:16:17:367
R$ 47.900,0000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:16:20:423
R$ 47.282,4000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:16:28:203
R$ 47.318,1800 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:16:33:357
R$ 47.285,0600 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:16:44:033
R$ 47.280,0000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:17:28:607
R$ 47.282,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:18:33:893
R$ 47.284,8000 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:18:36:907
R$ 47.265,6000 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:19:57:463
R$ 47.270,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:20:14:583
R$ 47.257,6500 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:20:18:883
R$ 47.256,3300 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:20:29:577
R$ 47.200,0000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:20:31:797
R$ 33.026,4000 13.628.123/0001-13 21/06/2022 14:20:49:563
R$ 47.228,5100 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:22:27:410
R$ 47.044,8000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:22:52:020
R$ 47.079,3300 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:22:54:157
R$ 47.047,5300 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:23:04:850
R$ 64.500,0000 31.322.418/0001-49 21/06/2022 14:23:10:047

R$ 20,0000 43.166.956/0001-70 21/06/2022 14:23:21:373
R$ 38.016,0000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:24:53:650
R$ 47.044,7800 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:25:10:570
R$ 47.047,5100 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:25:13:770
R$ 47.044,7600 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:25:15:993
R$ 47.047,4900 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:25:19:187
R$ 47.044,7400 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:25:21:353
R$ 47.047,4700 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:25:24:500
R$ 47.044,7200 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:25:26:740
R$ 47.047,4500 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:25:29:820
R$ 47.044,7000 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:25:32:357
R$ 47.047,4300 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:25:35:153
R$ 47.044,6800 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:25:37:817
R$ 47.047,4100 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:25:40:470
R$ 47.044,6600 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:25:43:100
R$ 47.047,3900 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:25:45:830
R$ 47.044,6400 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:25:51:050
R$ 47.047,3700 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:25:56:577
R$ 47.044,6200 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:26:02:220
R$ 47.047,3500 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:26:07:330
R$ 47.044,6000 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:26:09:227
R$ 47.047,3300 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:26:12:727
R$ 42.768,0000 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:34:17:453

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 42/2022 (1095782)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 377



28/06/22, 15:06 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 11/20

R$ 42.768,0000 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:34:28:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

21/06/2022
14:54:32

Recusa da proposta. Fornecedor: DANIMAR ALVINO CARVALHO 03319653563, CNPJ/CPF:
38.086.870/0001-06, pelo melhor lance de R$ 50,0000. Motivo: LICITANTE REGISTROU
EQUIVOCADAMENTE OS VALORES DOS ITENS DO GRUPO. TORNANDO A PROPOSTA INEXEQUÍVEL.
NÃO OBSERVOU O CRITÉRITO DE JULGAMENTO CONTIDO NO ITEM 7.5.1 DO EDITAL. "O LANCE
DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE.

Recusa de
proposta

21/06/2022
15:08:03

Recusa da proposta. Fornecedor: F. E. SOARES CAVALCANTE, CNPJ/CPF: 11.825.926/0001-32, pelo
melhor lance de R$ 19,0000. Motivo: LICITANTE REGISTROU EQUIVOCADAMENTE OS VALORES DOS
ITENS DO GRUPO. TORNANDO A PROPOSTA INEXEQUÍVEL. NÃO OBSERVOU O CRITÉRITO DE
JULGAMENTO CONTIDO NO ITEM 7.5.1 DO EDITAL. "O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR
TOTAL DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE.

Recusa de
proposta

21/06/2022
15:14:46

Recusa da proposta. Fornecedor: GEYMISON DOS SANTOS COSTA, CNPJ/CPF: 43.166.956/0001-70,
pelo melhor lance de R$ 20,0000. Motivo: LICITANTE REGISTROU EQUIVOCADAMENTE OS VALORES
DOS ITENS DO GRUPO. TORNANDO A PROPOSTA INEXEQUÍVEL. NÃO OBSERVOU O CRITÉRITO DE
JULGAMENTO CONTIDO NO ITEM 7.5.1 DO EDITAL. "O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR
TOTAL DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE.

Recusa de
proposta

21/06/2022
15:29:31

Recusa da proposta. Fornecedor: SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.966.490/0001-31, pelo melhor lance de R$ 38.016,0000. Motivo: 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." item 01
inexequível

Aceite de
proposta

28/06/2022
14:06:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI,
CNPJ/CPF: 13.628.123/0001-13, pelo melhor lance de R$ 33.026,4000.

Habilitação
de
fornecedor

28/06/2022
14:30:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
- CNPJ/CPF: 13.628.123/0001-13

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Camisa Uniforme

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
05.162.027/0001-02 C.F. DE LIRA

GOMES LTDA
Sim Sim 500 R$ 24,0000 R$ 12.000,0000 18/06/2022

19:11:27
Marca: DIDANNA 
Fabricante: C.F. DE LIRA GOMES LTDA 
Modelo / Versão: UNIFORME 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) Malha em 100%
algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo
careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; -
Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm 
Porte da empresa: ME/EPP

00.177.445/0001-41 FARP INDUSTRIA
DE ROUPAS LTDA

Sim Sim 500 R$ 26,3400 R$ 13.170,0000 21/06/2022
10:49:34

Marca: FARP 
Fabricante: FARP 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

27.966.490/0001-31 SM INDUSTRIA
DE CAMISETAS
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 27,0000 R$ 13.500,0000 20/06/2022
11:37:56

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIO 
Modelo / Versão: N/A 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA - (SEM ESPECIFICAÇÃO) 
Porte da empresa: ME/EPP

09.381.250/0001-93 KLEMPS
MAQUINAS
TEXTEIS LTDA

Sim Sim 500 R$ 27,0000 R$ 13.500,0000 20/06/2022
17:12:03

Marca: FINNO 
Fabricante: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS 
Modelo / Versão: CAMISA GOLA CARECA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) (Modelo. Anexo I-A –
mas sem especificação) Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não
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inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro.
Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e
verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da
impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.825.926/0001-32 F. E. SOARES
CAVALCANTE

Sim Sim 500 R$ 27,0000 R$ 13.500,0000 21/06/2022
09:43:26

Marca: DIVERSOS 
Fabricante: DIVERSOS 
Modelo / Versão: DIVERSOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

38.086.870/0001-06 DANIMAR
ALVINO
CARVALHO
03319653563

Sim Sim 500 R$ 27,3400 R$ 13.670,0000 06/06/2022
20:53:26

Marca: indiana 
Fabricante: Microarts estamparia 
Modelo / Versão: camisa gola redonda 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) 
Porte da empresa: ME/EPP

09.578.292/0001-19 MULTIPLICAR
TEXTIL EIRELI

Sim Sim 500 R$ 27,3400 R$ 13.670,0000 13/06/2022
13:44:55

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIA 
Modelo / Versão: PRÓPRIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) 
Porte da empresa: ME/EPP

24.728.467/0001-10 NS KARYDI
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

Sim Sim 500 R$ 27,3400 R$ 13.670,0000 13/06/2022
23:29:54

Marca: Própria 
Fabricante: Própria 
Modelo / Versão: Própria 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) (Modelo. Anexo I-A –
mas sem especificação) Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não
inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro.
Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e
verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da
impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm." 
Porte da empresa: ME/EPP

26.863.493/0001-87 WR LICITACOES
INDUSTRIA,
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 500 R$ 27,3400 R$ 13.670,0000 15/06/2022
15:16:33

Marca: WR 
Fabricante: WR 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e
corpo da camisa). 
Porte da empresa: ME/EPP

33.948.013/0001-46 ELO CRIACOES
TEXTIL LTDA

Sim Sim 500 R$ 27,3400 R$ 13.670,0000 17/06/2022
10:56:46

Marca: PROPRIA 
Fabricante: PROPRIO 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) Malha em 100%
algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo
careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza
(incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia,
conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; -
Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. Marca: Própria Modelo: Próprio Entrega: 30 DIAS
Pagamento: 10 DIAS ÚTEIS Validade da proposta: 60 DIAS Amostra: 15 DIAS Garantia: Conforme edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

13.628.123/0001-13 JM INDUSTRIA
DE CONFECCOES
E BRINDES
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 27,3400 R$ 13.670,0000 20/06/2022
16:37:22

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Próprio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço
de ombro a ombro. CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) (Modelo. Anexo I-A mas sem especificação)
Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e
verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da
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impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm 
Porte da empresa: ME/EPP

09.430.460/0001-24 CONFECCOES
L.C. - EIRELI

Sim Sim 500 R$ 27,3400 R$ 13.670,0000 20/06/2022
17:17:15

Marca: PROPRIA 
Fabricante: CONFECCOES LC EIRELI EPP 
Modelo / Versão: PROPRIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA Malha em 100% algodão, fio 30.1,
penteado, com gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão
com elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e
corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo
que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão
do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

46.052.653/0001-15 C DO
NASCIMENTO
LTDA

Sim Sim 500 R$ 27,3400 R$ 13.670,0000 21/06/2022
01:37:51

Marca: PROPRIA/RELEVO 
Fabricante: PROPRIA/RELEVO 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) (Modelo. Anexo I-A –
mas sem especificação) Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não
inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro.
Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e
verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da
impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

31.322.418/0001-49 CLOVIS CALACA
DE OLIVEIRA
07431132417

Sim Sim 500 R$ 27,3400 R$ 13.670,0000 21/06/2022
11:25:05

Marca: PROPRIA 
Fabricante: FWK 
Modelo / Versão: T-SHIRT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da
camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue
no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; Dimensão da impressão do verso não
inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.166.956/0001-70 GEYMISON DOS
SANTOS COSTA

Sim Sim 500 R$ 27,3400 R$ 13.670,0000 21/06/2022
13:38:02

Marca: propria 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: Camisa Uniforme 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

35.084.241/0001-40 BSH INDUSTRIA
E COMERCIO DE
PECAS DO
VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 29,9000 R$ 14.950,0000 20/06/2022
16:12:33

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: O MESMO 
Modelo / Versão: CAMISETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA MALHA EM 100% ALGODÃO, FIO 30.1,
PENTEADO, COM GRAMATURA USUAL DO MERCADO, NÃO INFERIOR A 150G/M². GOLA REDONDA DO TIPO
CARECA EM ALGODÃO COM ELASTANO E COM REFORÇO DE OMBRO A OMBRO. CAMISA TODA EM UM ÚNICO
TOM, COR CINZA (INCLUINDO GOLA E CORPO DA CAMISA). IMPRESSÃO EM CORES FRENTE E VERSO, VIA
TRANSFER AMERICANO OU SERIGRAFIA, CONFORME MODELO QUE SEGUE NO ANEXO I B; - DIMENSÃO DA
IMPRESSÃO FRONTAL NÃO INFERIOR A 22X15 CM; - DIMENSÃO DA IMPRESSÃO DO VERSO NÃO INFERIOR A
25 X 16 CM. 
Porte da empresa: ME/EPP

38.478.458/0001-23 UNIFORT
COMERCIO E
CONFECCAO DO
VESTUARIO LTDA

Sim Sim 500 R$ 37,3000 R$ 18.650,0000 21/06/2022
13:10:21

Marca: PRÓPRIA 
Fabricante: PRÓPRIA 
Modelo / Versão: CAMISA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características
Adicionais: Cromia .Frente E Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta, 
Porte da empresa: ME/EPP

10.157.094/0001-60 LICCS
COMERCIO E
SERVICOS DO
VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 63,0000 R$ 31.500,0000 20/06/2022
13:55:31

Marca: PRÓPRIA 
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Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA 
Modelo / Versão: CAMISA GOLA CARECA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) (Modelo. Anexo I-A –
mas sem especificação) - Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não
inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro. 03
CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) (Modelo. Anexo I-A – mas sem especificação) 500 Camisa toda em
um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer
americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não
inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.114.237/0001-85 MALU
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EPI´S E
PRODUTOS
HOSPITALARES
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 100,0000 R$ 50.000,0000 15/06/2022
18:32:08

Marca: MALU 
Fabricante: MALU 
Modelo / Versão: MANGA CURTA GOLA CARECA COM ESTAMPAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura
usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço
de ombro a ombro. Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em
cores frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; -
Dimensão da impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x
16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 500 R$ 100,0000 R$ 50.000,0000 20/06/2022
12:01:53

Marca: GF 
Fabricante: GF CONFECCOES 
Modelo / Versão: PADRÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMISA GOLA CARECA (sem especificação) (Modelo. Anexo I-A –
mas sem especificação) Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado, não
inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro.
Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores frente e
verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da
impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000 29.114.237/0001-85 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 50.000,0000 15.534.841/0001-56 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 31.500,0000 10.157.094/0001-60 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 18.650,0000 38.478.458/0001-23 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 14.950,0000 35.084.241/0001-40 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.670,0000 09.430.460/0001-24 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.670,0000 13.628.123/0001-13 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.670,0000 26.863.493/0001-87 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.670,0000 24.728.467/0001-10 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.670,0000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.670,0000 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.670,0000 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.670,0000 43.166.956/0001-70 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.670,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.670,0000 31.322.418/0001-49 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.500,0000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.500,0000 11.825.926/0001-32 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.500,0000 09.381.250/0001-93 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 13.170,0000 00.177.445/0001-41 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 12.000,0000 05.162.027/0001-02 21/06/2022 14:00:01:330
R$ 11.998,4600 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:10:23:070
R$ 10.827,8300 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:00:733
R$ 10.000,0000 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:11:13:700
R$ 21.000,0000 10.157.094/0001-60 21/06/2022 14:11:25:640
R$ 10.827,5500 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:28:750
R$ 10.827,4800 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:34:813
R$ 10.827,3400 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:11:50:860
R$ 10.826,9700 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:12:06:890
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R$ 10.826,8300 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:12:22:940
R$ 11.875,0000 00.177.445/0001-41 21/06/2022 14:12:47:530

R$ 9,0999 38.086.870/0001-06 21/06/2022 14:13:17:207
R$ 14.900,0000 15.534.841/0001-56 21/06/2022 14:13:34:663
R$ 10.687,4200 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:14:51:303
R$ 10.000,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:14:57:600
R$ 10.175,2400 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:15:02:157
R$ 13.669,0000 15.534.841/0001-56 21/06/2022 14:16:00:727
R$ 10.053,6800 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:16:17:410
R$ 9.953,5300 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:16:33:397
R$ 9.950,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:16:38:843
R$ 9.946,5500 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:16:44:070
R$ 9.900,0000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:18:04:090
R$ 9.946,4900 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:18:36:997
R$ 9.942,4400 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:19:57:513
R$ 9.940,7600 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:20:18:923
R$ 9.948,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:20:25:973
R$ 9.940,4800 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:20:29:663
R$ 7.450,0000 13.628.123/0001-13 21/06/2022 14:20:53:763
R$ 9.934,6200 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:22:27:500
R$ 9.903,1900 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:22:54:247
R$ 13.000,0000 31.322.418/0001-49 21/06/2022 14:22:59:877
R$ 9.900,0000 46.052.653/0001-15 21/06/2022 14:23:02:487
R$ 9.896,4900 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:23:04:937
R$ 9.890,0000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:23:25:223
R$ 9.899,9900 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:25:10:683
R$ 8.000,0000 27.966.490/0001-31 21/06/2022 14:25:39:223
R$ 8.995,0000 33.948.013/0001-46 21/06/2022 14:34:17:370
R$ 9.000,0000 09.578.292/0001-19 21/06/2022 14:34:28:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

21/06/2022
14:54:32

Recusa da proposta. Fornecedor: DANIMAR ALVINO CARVALHO 03319653563, CNPJ/CPF:
38.086.870/0001-06, pelo melhor lance de R$ 9,0999. Motivo: LICITANTE REGISTROU
EQUIVOCADAMENTE OS VALORES DOS ITENS DO GRUPO. TORNANDO A PROPOSTA INEXEQUÍVEL.
NÃO OBSERVOU O CRITÉRITO DE JULGAMENTO CONTIDO NO ITEM 7.5.1 DO EDITAL. "O LANCE
DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE.

Recusa de
proposta

21/06/2022
15:08:03

Recusa da proposta. Fornecedor: F. E. SOARES CAVALCANTE, CNPJ/CPF: 11.825.926/0001-32, pelo
melhor lance de R$ 13.500,0000. Motivo: LICITANTE REGISTROU EQUIVOCADAMENTE OS VALORES
DOS ITENS DO GRUPO. TORNANDO A PROPOSTA INEXEQUÍVEL. NÃO OBSERVOU O CRITÉRITO DE
JULGAMENTO CONTIDO NO ITEM 7.5.1 DO EDITAL. "O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR
TOTAL DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE.

Recusa de
proposta

21/06/2022
15:14:46

Recusa da proposta. Fornecedor: GEYMISON DOS SANTOS COSTA, CNPJ/CPF: 43.166.956/0001-70,
pelo melhor lance de R$ 13.670,0000. Motivo: LICITANTE REGISTROU EQUIVOCADAMENTE OS
VALORES DOS ITENS DO GRUPO. TORNANDO A PROPOSTA INEXEQUÍVEL. NÃO OBSERVOU O
CRITÉRITO DE JULGAMENTO CONTIDO NO ITEM 7.5.1 DO EDITAL. "O LANCE DEVERÁ SER
OFERTADO PELO VALOR TOTAL DE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE.

Recusa de
proposta

21/06/2022
15:29:31

Recusa da proposta. Fornecedor: SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.966.490/0001-31, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000. Motivo: 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." item 01
inexequível

Aceite de
proposta

28/06/2022
14:06:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI,
CNPJ/CPF: 13.628.123/0001-13, pelo melhor lance de R$ 7.450,0000.

Habilitação
de
fornecedor

28/06/2022
14:30:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI
- CNPJ/CPF: 13.628.123/0001-13

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaração Quantidade Valor Global Data/Hora
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Equiparada ME/EPP Registro
05.162.027/0001-02 C.F. DE LIRA GOMES LTDA Sim Sim - R$ 86.064,0000 18/06/2022

19:11:27
00.177.445/0001-41 FARP INDUSTRIA DE ROUPAS

LTDA
Sim Sim - R$ 94.455,2400 21/06/2022

10:49:34
27.966.490/0001-31 SM INDUSTRIA DE

CAMISETAS EIRELI
Sim Sim - R$ 96.822,0000 20/06/2022

11:37:56
09.381.250/0001-93 KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS

LTDA
Sim Sim - R$ 96.822,0000 20/06/2022

17:12:03
11.825.926/0001-32 F. E. SOARES CAVALCANTE Sim Sim - R$ 96.822,0000 21/06/2022

09:43:26
38.086.870/0001-06 DANIMAR ALVINO CARVALHO

03319653563
Sim Sim - R$ 98.041,2400 06/06/2022

20:53:26
09.578.292/0001-19 MULTIPLICAR TEXTIL EIRELI Sim Sim - R$ 98.041,2400 13/06/2022

13:44:55
24.728.467/0001-10 NS KARYDI INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA.
Sim Sim - R$ 98.041,2400 13/06/2022

23:29:54
26.863.493/0001-87 WR LICITACOES INDUSTRIA,

COMERCIO E SERVICOS LTDA
Sim Sim - R$ 98.041,2400 15/06/2022

15:16:33
33.948.013/0001-46 ELO CRIACOES TEXTIL LTDA Sim Sim - R$ 98.041,2400 17/06/2022

10:56:46
13.628.123/0001-13 JM INDUSTRIA DE

CONFECCOES E BRINDES
EIRELI

Sim Sim - R$ 98.041,2400 20/06/2022
16:37:22

09.430.460/0001-24 CONFECCOES L.C. - EIRELI Sim Sim - R$ 98.041,2400 20/06/2022
17:17:15

46.052.653/0001-15 C DO NASCIMENTO LTDA Sim Sim - R$ 98.041,2400 21/06/2022
01:37:52

31.322.418/0001-49 CLOVIS CALACA DE
OLIVEIRA 07431132417

Sim Sim - R$ 98.041,2400 21/06/2022
11:25:05

43.166.956/0001-70 GEYMISON DOS SANTOS
COSTA

Sim Sim - R$ 98.041,2400 21/06/2022
13:38:02

38.478.458/0001-23 UNIFORT COMERCIO E
CONFECCAO DO VESTUARIO
LTDA

Sim Sim - R$ 102.897,8000 21/06/2022
13:10:21

35.084.241/0001-40 BSH INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS DO
VESTUARIO EIRELI

Sim Sim - R$ 107.221,4000 20/06/2022
16:12:33

10.157.094/0001-60 LICCS COMERCIO E
SERVICOS DO VESTUARIO
EIRELI

Sim Sim - R$ 225.918,0000 20/06/2022
13:55:31

29.114.237/0001-85 MALU INDUSTRIA E
COMERCIO DE EPI´S E
PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

Sim Sim - R$ 358.600,0000 15/06/2022
18:32:08

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES LTDA Sim Sim - R$ 358.600,0000 20/06/2022
12:01:53

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

21/06/2022
14:02:54 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 21/06/2022
14:10:02 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

21/06/2022
14:26:14 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 21/06/2022
14:26:14

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
74,0999 e R$ 46.032,9000.

Reinício etapa fechada 21/06/2022
14:31:15

Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R$
51.765,4000, R$ 71.002,5700 e R$ 71.002,5800.

Encerramento etapa
fechada

21/06/2022
14:36:16 Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio eletrônico 21/06/2022
14:36:16

Item teve empate real para o valor 98.041,2400. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 21/06/2022
14:36:16 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

21/06/2022
15:56:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E
BRINDES EIRELI, CNPJ/CPF: 13.628.123/0001-13.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

21/06/2022
16:06:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JM INDUSTRIA DE
CONFECCOES E BRINDES EIRELI, CNPJ/CPF: 13.628.123/0001-13.
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Habilitação de fornecedor 28/06/2022
14:30:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E
BRINDES EIRELI - CNPJ/CPF: 13.628.123/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 21/06/2022
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 21/06/2022

14:03:56
Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem a abertura da fase competitiva. Observem as

mensagens do sistema. Obrigado e boa sorte para todos.
Sistema 21/06/2022

14:10:02
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 21/06/2022

14:10:02
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/06/2022
14:26:14

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
74,0999 e R$ 46.032,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:31:14 do

dia 21/06/2022.
Sistema 21/06/2022

14:31:15
O fornecedor da proposta no valor de R$ 13.707,0000 não enviou lance único e

fechado para o item G1.
Sistema 21/06/2022

14:31:15
O fornecedor da proposta no valor de R$ 74,0999 não enviou lance único e fechado

para o item G1.
Sistema 21/06/2022

14:31:15
O fornecedor da proposta no valor de R$ 13.538,0000 não enviou lance único e

fechado para o item G1.
Sistema 21/06/2022

14:31:15
O fornecedor da proposta no valor de R$ 46.032,9000 não enviou lance único e

fechado para o item G1.
Sistema 21/06/2022

14:31:15
A etapa fechada foi reiniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou um dos

seguintes lances: R$ 51.765,4000, R$ 71.002,5700 e R$ 71.002,5800, poderá enviar
um lance único e fechado até às 14:36:15 do dia 21/06/2022.

Sistema 21/06/2022
14:36:16

O fornecedor da proposta no valor de R$ 51.765,4000 não enviou lance único e
fechado para o item G1.

Sistema 21/06/2022
14:36:16

O item G1 está encerrado.

Sistema 21/06/2022
14:36:16

O item G1 teve empate real para o valor 98.041,2400. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 21/06/2022

14:36:26
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 21/06/2022
14:42:20

Para DANIMAR ALVINO CARVALHO 03319653563 - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
Preliminarmente devo reiterar que V.Sª no momento do cadastro de sua proposta

DECLAROU que tinha ciência de todas as condições do edital e anexos que inclui as
regras na apresentação e proposição de lances e propostas. O critério de valor possui

referência com os preços estimado pela administração, em pesquisa perfaz
R$98.041,24.

38.086.870/0001-
06

21/06/2022
14:43:44

ola o item 2 alguem deu o valor muito abaixo entao so pode da lance nos item 1 e 2

Pregoeiro 21/06/2022
14:43:47

Para DANIMAR ALVINO CARVALHO 03319653563 - Acredito que V.Sª registrou valor
inexequível para o GRUPO, ULTIMO LANCE OFERTADO E REGISTRADO NO SISTEMA FOI

DE r$74,99. Observe a regra do edital que V.Sª declarou ciência:
Pregoeiro 21/06/2022

14:44:15
Para DANIMAR ALVINO CARVALHO 03319653563 - "7.5.1. O lance deverá ser ofertado

pelo valor total de cada item que compõe o lote, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para fins de escalonamento das propostas."

Pregoeiro 21/06/2022
14:44:45

Para DANIMAR ALVINO CARVALHO 03319653563 - TOTAL DE CADA ITEM, não é valor
unitário. Sua proposta será recusada.

38.086.870/0001-
06

21/06/2022
14:45:13

mais meus valores estava dentro das regras permetidas

38.086.870/0001-
06

21/06/2022
14:46:25

se o senhor observa o lance que foi ofertado no intem 2 vera que esta totalmente fora
do valor global

38.086.870/0001-
06

21/06/2022
14:47:28

ata é porque aqui para me ele esta aparecendo como 74.999 mil

Pregoeiro 21/06/2022
14:47:35

Para DANIMAR ALVINO CARVALHO 03319653563 - Sr.(a) Licitante, é transparente que
V.Sª errou no lançamento dos valores na fase competitiva.

38.086.870/0001-
06

21/06/2022
14:48:20

meu valor total de de 74.999 setenta e quatro mil

38.086.870/0001-
06

21/06/2022
14:49:41

se errei no lance falto alguns 000
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Pregoeiro 21/06/2022
14:50:56

Para DANIMAR ALVINO CARVALHO 03319653563 - Item 01 o Sr. vai fechar o contrato
por R$15,00 quinze reais ! O item 02 por R$50,00 cinquenta reais! E o 03 DO GRUPO

POR r$9,00 REAIS. É NITIDAMENTE INEXEQUÍVEL. SIM O SR. ERROU NO
LANÇAMENTO!

Pregoeiro 21/06/2022
14:52:05

Para DANIMAR ALVINO CARVALHO 03319653563 - O licitante é responsável na
operação do sistema! Infelizmente não podemos aceitar. Agradeço a participação.

38.086.870/0001-
06

21/06/2022
14:52:56

ok tudo bem

38.086.870/0001-
06

21/06/2022
14:57:05

infelizmente o erro foi meu

Pregoeiro 21/06/2022
15:00:08

Para F. E. SOARES CAVALCANTE - Sr, (a) Licitante, boa tarde. Considerando que V.Sª
está acompanhando a sessão, é, da mesma forma notório que os valores lançados para

os itens 01 e 02 R$19,00 (dezenove reais) é inexequível. É IMPOSSÍVEL MANTER O
CONTRATO NO VALOR TOTAL APRESENTADO POR V.Sª QUE PERFAZ O MONTANTE DE

r$13.538,0000!
11.825.926/0001-

32
21/06/2022
15:01:56

Boa tarde Sr. Pregoeiro! lamentavelmente não observei e acabei cometendo o mesmo
erro.

11.825.926/0001-
32

21/06/2022
15:02:42

Infelizmente não é possível por este valor, devido ao erro cometido.

Pregoeiro 21/06/2022
15:07:29

Para F. E. SOARES CAVALCANTE - Sr.(a) Licitante, infelizmente vamos recusar.
Agradeço pela participação.

11.825.926/0001-
32

21/06/2022
15:08:15

Obrigado.

Pregoeiro 21/06/2022
15:11:36

Para GEYMISON DOS SANTOS COSTA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Reiterando as
mensagens e justificativas de recusas anteriores por erros de lançamentos na fase

competitiva. Os valores ofertados de forma equivocada por V.Sª itens 01 e 02, R$17,00
e R$20,00 são inexequíveis. Infelizmente recusaremos sua proposta.

Pregoeiro 21/06/2022
15:19:16

Para SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Reiterando as
mensagens e justificativas de recusas anteriores por erros de lançamentos na fase

competitiva. O valor ofertado, de forma equivocada, por V.Sª item 01 R$16,90 reais
para 710 camisas é inexequível.

27.966.490/0001-
31

21/06/2022
15:22:19

Foi erro de digitação no item 1

27.966.490/0001-
31

21/06/2022
15:23:49

Nos grupos 2 e 3 os valores estão correto.

Pregoeiro 21/06/2022
15:23:55

Para SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI - Correto, tornou inviável a proposta final!

Pregoeiro 21/06/2022
15:28:08

Para SM INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI - Sr.(a) Licitante, infelizmente recusaremos
sua proposta, item 01, grupo prejudicado, com fulcro no item ´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."
Pregoeiro 21/06/2022

15:48:16
Para JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
V.Sª é a próxima na ordem de classificação, considerando o que determina o edital e a

legislação do pregão devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores

Pregoeiro 21/06/2022
15:49:36

Para JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI - Sr. (a) Licitante, aceita
nossa contraproposta nos seguintes valores:R$11.000,00 mil para o item 01;

R$30.000,00 para o item 02; R$7.000,00 para o item 03?
13.628.123/0001-

13
21/06/2022
15:54:02

Boa tarde, já ofertamos as nossos melhores propostas na sessão de lances, sendo
assim não é possível conceder nenhum desconto.

Pregoeiro 21/06/2022
15:55:57

Para JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI - Agradeço, vamos convocar
anexo, favor encaminhe sua proposta devidamente ajustada aos últimos lances

ofertados. Aguardamos no prazo estabelecido no edital duas horas.
Sistema 21/06/2022

15:56:11
Senhor fornecedor JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, CNPJ/CPF:

13.628.123/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 21/06/2022

15:56:26
Para JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI - Anexo convocado, aguardo.

13.628.123/0001-
13

21/06/2022
15:56:44

Ok

Sistema 21/06/2022
16:06:47

Senhor Pregoeiro, o fornecedor JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI,
CNPJ/CPF: 13.628.123/0001-13, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 21/06/2022
16:16:47

Para JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI - Sr.(a) Licitante, acuso o
recebimento do arquivo, aguarde.

Pregoeiro 21/06/2022
16:25:29

Srs. (as) Licitantes, suspendermos a sessão a fim de encaminhar a proposta ora em
fase de julgamento à Unidade Técnica para averiguação da conformidade com todos os

termos do Edital e anexo. RETORNAREMOS NO DIA 23/06/2022 ÀS 10HORAS DA
MANHÃ.

Pregoeiro 23/06/2022
10:22:10

Srs. (as) Licitantes, bom dia. O sistema COMPRASNET indisponível no momento
agendado para reabertura da sessão. Considerando a determinação do Edital,

ocorrendo desconexão do PREGOEIRO POR MAIS DE 10 MINUTOS, A SESSÃO FICARÁ
REAGENDADA PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL, EXPEDIENTE DESTE ÓRGÃO,
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SUBSEQUENTE. SUSPENDEREMOS A SESSÃO COM RETORNO PARA O DIA 27/06/22
16:30

Pregoeiro 27/06/2022
16:31:57

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônico. Informo
que até o presente momento a unidade requisitante ainda não procedeu a análise
técnica da proposta apresentada pela empresa JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E

BRINDES EIRELI. Favor aguardem.
Pregoeiro 27/06/2022

16:52:41
Informo que até o presente momento a unidade requisitante ainda não procedeu a

análise técnica da proposta apresentada pela empresa JM INDUSTRIA DE CONFECCOES
E BRINDES EIRELI. Favor aguardem.

Pregoeiro 27/06/2022
17:27:09

Informo que até o presente momento a unidade requisitante ainda não procedeu a
análise técnica da proposta apresentada pela empresa JM INDUSTRIA DE CONFECCOES

E BRINDES EIRELI. Favor aguardem.
Pregoeiro 27/06/2022

17:36:39
Informo que até o presente momento a unidade requisitante ainda não procedeu a

análise técnica da proposta apresentada pela empresa JM INDUSTRIA DE CONFECCOES
E BRINDES EIRELI. Favor aguardem.

Pregoeiro 27/06/2022
17:48:40

Tendo em vista que até o presente momento a unidade demandante não procedeu a
análise técnica da proposta apresentada e o encerramento do horário comercial que se
aproxima, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia

28/06/2022, às 14 horas. Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro 28/06/2022

14:00:57
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 28/06/2022
14:03:24

Para JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Informo que a unidade requisitante atestou a conformidade da proposta apresentada

por V.Sª, conforme despacho inserido nos autos do Processo Administrativo n.º
0004750-09.2021.6.02.8000.

Pregoeiro 28/06/2022
14:04:19

Para JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI - Conforme o parecer técnico,
iremos aceitar a proposta de V.Sª. Passaremos para a fase de verificação dos

documentos referentes à fase de habilitação. Favor aguardem.
13.628.123/0001-

13
28/06/2022
14:06:59

Boa tarde, ok.

Sistema 28/06/2022
14:30:53

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 28/06/2022
14:31:25

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/06/2022 às
15:01:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 21/06/2022
13:39:57

Abertura da sessão
pública

21/06/2022
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

21/06/2022
14:10:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

21/06/2022
14:36:26 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

21/06/2022
16:26:49

Previsão de reabertura: 23/06/2022 10:00:00; ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA PARA
ANÁLISE TÉCNICA

Reativação 23/06/2022
10:16:18

Suspensão
administrativa

23/06/2022
10:23:46

Previsão de reabertura: 27/06/2022 16:30:00; CONSIDERANDO A INDISPONIBILIDADE DO
SISTEMA COMPRASNET, PREJUDICANDO O HORÁRIO AGENDADO PELO PREGOEIRO PARA
REABERTURA DA SESSÃO POR MAIS DE 10 MINUTOS

Alteração equipe 27/06/2022
13:21:39

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: CONTINUIDADE DOS ATOS
DA SESSÃO ELETRÔNICA

Reativação 27/06/2022
16:30:12

Suspensão
administrativa

27/06/2022
17:55:19 Previsão de reabertura: 28/06/2022 14:00:00; Encerramento do horário comercial.

Reativação 28/06/2022
14:00:09

Abertura do prazo 28/06/2022
14:30:53 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

28/06/2022
14:31:25 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/06/2022 às 15:01:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
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Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:06 horas do dia 28 de junho
de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO 
HERMINIO DE 
BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma 
digital por JOAO 
HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2022.06.28 
15:08:15 -03'00'

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:30
920200

Assinado de forma digital 
por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:30920200 
Dados: 2022.06.28 15:12:05 
-03'00'
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INFORMAÇÃO Nº 4023 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1092413

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 1095179

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1095735

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1095778

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1095765

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 1095767

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1095769

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1095771

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1095774

REGISTRO COMERCIAL: 1095738 E 1095739

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1095740

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1095757

CONSULTA CONSOLIDADA: 1095736

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1095764

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 1095756

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 1095742

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 1095736

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 1095758

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1095782

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO
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26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1095779

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 1092705

Resultado Fornecedor: 1095777

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 28/06/2022, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1095795 e o código CRC EC8E2AB7.

0004750-09.2021.6.02.8000 1095795v3
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004750-09.2021.6.02.8000
INTERESSADO : FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2022. CAMISAS PERSONALIZADAS ELEIÇÕES 2022.

 

Parecer nº 864 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 42/2022, objetivando a
aquisição de camisas personalizadas para utilização na
véspera e no dia das Eleições 2022, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência (0943606), aprovado pela Secretaria de
Administração (Despacho GSAD 0953216, Edital e Anexos
(1081463).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, Processo
SEI nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1095795. Passo à análise do procedimento
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 1081560
DOU - 1082035
Portal - 1082037

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 1081560
DOU - 1082035
Portal - 1082037
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
03/06/2022
(Comprasnet)
06/06/2022
(DOU)
06/06/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
42/2022
(1095782) -
28/06/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
Ata Pregão
42/2022
(1095782)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM

 
Termo de
Adjudicação -
1095779

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por Fornecedor -
 1095777

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido na
Informação 4023
- 1095795

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
1095795

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM Proposta
1092705

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
informação 4023
- 1095795

TCU: 1095736
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11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1095736
CADIN: 1095778

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 4023
-  1095795

 
 
Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui

pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 42/2022, que visa a
aquisição de camisas personalizadas para utilização na
véspera e no dia das Eleições 2022, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Edital e
A n e x o s 1081463, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1095777), cujo licitante vencedor foi a
Empresa JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 13.628.123/0001-13, em
razão do melhor lance ofertado no valor global de R$
51.765,40 (cinquenta e um mil setecentos e sessenta e cinco
reais e quarenta centavos).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
30/06/2022, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 30/06/2022, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1095892 e o código CRC DAF9C56A.

0004750-09.2021.6.02.8000 1095892v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 30 de junho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 42/2022, objetivando a
aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no
dia das Eleições 2022, de acordo com as quantidades, especificações
e condições descritas no Termo de Referência (0943606), aprovado
pela Secretaria de Administração (Despacho GSAD 0953216), Edital
e Anexos (1081463).

 
Pois bem, por conduto do Parecer nº 864/2022

(1095892), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
conclui pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado na modalidade PREGÃO, na FORMA ELETRÔNICA, regido
pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº 42/2022, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (1095777), cujo licitante vencedor foi a Empresa JM
INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o n° 13.628.123/0001-13, em razão do melhor lance
ofertado no valor global de R$ 51.765,40 (cinquenta e um mil,
setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os

atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/06/2022, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097009 e o código CRC 4768F5FD.

0004750-09.2021.6.02.8000 1097009v1
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PROCESSO : 0004750-09.2021.6.02.8000
INTERESSADO : FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 42/2022 - Industria de Confecções e Brindes Eireli.

 

Decisão nº 2941 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 864/2022 (1095892), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 42/2022, cujo
objeto é a aquisição de camisas personalizadas para utilização na
véspera e no dia das Eleições 2022, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência
(0943606), aprovado pela Secretaria de Administração (Despacho
GSAD 0953216), Edital e Anexos (1081463), adjudicado à
empresa Empresa JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 13.628.123/0001-13, em razão do
melhor lance ofertado no valor global de R$ 51.765,40 (cinquenta
e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta
centavos), de acordo com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
nº42/2022 (1095782), mais o Termo de Adjudicação (1095779).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/07/2022, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097237 e o código CRC AAE1A882.

0004750-09.2021.6.02.8000 1097237v3
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00042/2022

 
Às 15:10 horas do dia 01 de julho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004750-09.2021,
Pregão nº 00042/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 98.041,2400
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 51.765,4000 .
 
Itens do grupo:

 1 - Camisa Uniforme

 2 - Camisa Uniforme

 3 - Camisa Uniforme

 
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Camisa Uniforme
Descrição Complementar: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E
Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 710 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 19.411,4000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 11.289,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 28/06/2022
15:32:16 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JM INDUSTRIA DE
CONFECCOES E BRINDES EIRELI, CNPJ/CPF:13.628.123/0001-13, Melhor

lance : R$ 11.289,0000

Homologado 01/07/2022
15:10:44

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Camisa Uniforme
Descrição Complementar: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E
Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.376 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 64.959,8400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 33.026,4000 .
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Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 28/06/2022
15:32:17 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JM INDUSTRIA DE
CONFECCOES E BRINDES EIRELI, CNPJ/CPF:13.628.123/0001-13, Melhor

lance : R$ 33.026,4000

Homologado 01/07/2022
15:10:46

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Camisa Uniforme
Descrição Complementar: Material: Malha Algodão, Tamanho: Variado, Características Adicionais: Cromia Frente E
Costa, Gola Careca, Tipo Manga: Curta,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13.670,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI , pelo melhor lance de R$ 7.450,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 28/06/2022
15:32:19 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:JM INDUSTRIA DE
CONFECCOES E BRINDES EIRELI, CNPJ/CPF:13.628.123/0001-13, Melhor

lance : R$ 7.450,0000

Homologado 01/07/2022
15:10:48

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2022, às 15:15, 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
1097985 e o código CRC AA3723E7.

0004750-09.2021.6.02.8000 1097985v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
À SGO, para emissão de nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 04/07/2022, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098291 e o código CRC 904871B3.

0004750-09.2021.6.02.8000 1098291v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 140 - RO 826 (anulação)
NE 386 - RO 827

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 04/07/2022, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098414 e o código CRC BF9E8D57.
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DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.

À SAD

 

Sr. Secretário,

 

Diante da informação constante no evento(1098573), registro minha assinatura na
nota de empenho 2022NE386, remetendo para igual procedimento  e posterior juntada
aos autos.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 04/07/2022, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098573 e o código CRC 0860080C.

0004750-09.2021.6.02.8000 1098573v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  04/07/2022 16:31
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 386

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339030 70276 DIV MATER

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

04/07/2022 Ordinário 0004750-09.2021.6.02 - 51.765,40

13.628.123/0001-13 JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI

2022NECT. Aquisição de camisetas. Pleitos 2022. SEI 0004750-09.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SILICIO 100 FUNDOSFUNDOS PARQUE INDUSTRIAL Z

CEP

86806-460

Município

GUABIRUBA SC

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      3002
Versão Data/Hora

04/07/2022 16:31:18
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  04/07/2022 16:31
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.765,40

Total da Lista

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

001 11.289,00Despesa com aquisição de CAMISA GOLA CARECA ¿ Colaborador
(Modelo. Anexo I-A) Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do
tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro.
Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da
camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da
impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

04/07/2022 Inclusão 710,00000 15,9000 11.289,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 33.026,40Despesa com aquisição de CAMISA GOLA CARECA ¿ Coordenador
(Modelo. Anexo I-A) Malha em 100% algodão, fio 30.1, penteado, com
gramatura usual do mercado, não inferior a 150g/m². Gola redonda do
tipo careca em algodão com elastano e com reforço de ombro a ombro.
Camisa toda em um único tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da
camisa). Impressão em cores frente e verso, via transfer americano ou
serigrafia, conforme modelo que segue no Anexo I-B; - Dimensão da
impressão frontal não inferior a 22x15 cm; - Dimensão da impressão do
verso não inferior a 25 x 16 cm.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

04/07/2022 Inclusão 2.376,00000 13,9000 33.026,40

Seq. Descrição Valor do Item

003 7.450,00Despesa com aquisição de CAMISA GOLA CARECA (sem
especificação) (Modelo. Anexo I-A ¿ mas sem especificação) Malha em
100% algodão, fio 30.1, penteado, com gramatura usual do mercado,
não inferior a 150g/m². Gola redonda do tipo careca em algodão com
elastano e com reforço de ombro a ombro. Camisa toda em um único
tom, cor cinza (incluindo gola e corpo da camisa). Impressão em cores
frente e verso, via transfer americano ou serigrafia, conforme modelo que
segue no Anexo I-B; - Dimensão da impressão frontal não inferior a
22x15 cm; - Dimensão da impressão do verso não inferior a 25 x 16 cm.
Termo de Referência (0943606). ATA do Pregão Eletrônico nº 42/2022
(1095782). Termo de Adjudicação (1095779). Proposta (1092705).
Decisão nº 2941/2022 (1097237). SEI 0004750-09.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

04/07/2022 Inclusão 500,00000 14,9000 7.450,00

Seq. Descrição Valor do Item

Assinaturas

2  de      3002
Versão Data/Hora

04/07/2022 16:31:18
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  04/07/2022 16:31
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

04/07/2022 16:31:18

Gestor Financeiro

AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS

***.141.015-**

04/07/2022 15:19:03

Assinaturas

3  de      3002
Versão Data/Hora

04/07/2022 16:31:18
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho e

deemais medidas cabíveis.
Às gestoras designadas (GSGP, OUV), para

acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2022, às 16:34, 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
1098718 e o código CRC DDC7C329.

0004750-09.2021.6.02.8000 1098718v1
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E-mail - 1098739

Data de Envio: 
  04/07/2022 16:39:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    JM.LICITA@GMAIL.COM

Assunto: 
  ENVIO NOTA DE EMPENHO 2022NE000386 - PA 0004750-09.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá,
CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De
segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h30 às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499 (WHATSAPP)

Anexos:
    Nota_1098717_NE_070011_2022NE000386_v002_13628123000113_20220704163129.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4118 - TRE-AL/PRE/OUV

Senhor Secretário,
 
Informo que a servidora ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA,

gestora designada encontra-se em seu período de férias.
Dóris Maria de Luna Tenório, Analista Judiciário 
Ouvidoria

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 04/07/2022, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098766 e o código CRC 7047C67F.

0004750-09.2021.6.02.8000 1098766v3
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04/07/2022 17:07 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=7241053 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 04/07/2022 17:07:41
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7241053
   Data prevista de publicação: 05/07/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14678570 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 42-2022 - JM
INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI.rtf

b06d289b80f2c116
86266bda8a5a03b9 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 5,10 R$
194,60
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
Senhoras Gestoras 
Após envio da nota de empenho, a

empresa solicitou o envio das artes vetorizadas para
confecção das amostras(1098835).

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 04/07/2022, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098844 e o código CRC 99C9B54D.

0004750-09.2021.6.02.8000 1098844v1
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3
s238K@NKBF?3PB?IGJAK3?F39\:;7ZR3JMD3?FPB?JD3E?I?BW3FD@A?B3KJ3OK@ADAKJ3DAMDHGtDEKJ3PDBD3OKFM@GODnuK3OKF3?JA?
;<9R3J?FPB?3LM?3@?O?JJWBGK2
3
7A?@OGKJDF?@A?2
3
Zv8:7473w74\9<3\936Z:x9:<73=9Z6
8p9y93\73>9z563\937Z=6{7<:y7\6
3
qf3frff3ks|h
qf3||gg̀3hsgs
qf3||q1g3k1||3Xwp7;>7dd[
3
}

9JA?3?FDGH3NKG3?JOD@?DEK3P?HK37IDJA3D@UITBMJ2
3~~~2DIDJA2OKF

���������

���������������������
��������
��

�������� ����¡���
����¢�£���

����������������¤����£�¥¦�§�����̈����¡��
������§�©��ª

��������
«�

�������� ����¡���
����¢���£

������������©���¬��©�¥¦�§�����̈����¡�����
���§�©��ª

��������
®¤�

�������� ����¡���
���©�¢��©

���������̄�©������� ���§��°±²
��������
���

�������� ����¡���
���©�¢��©

���������¦���£��̈���§����³�������́��©
��������
¬µ��

�������� ����¡���
���©�¢��©

������������������¶�·����̈���³�̧£��̈��§�����
³� �¦¹́�¹º��§�������»��¼������®���·

��������
�½¤�

�������� ����¡���
���£�̈�����¢��·

���������¬º¦��̈�º¾̧º�̄ ±́º ��º ��³����§
��������
µ¬�

�������� ����¡���
���£�̈�����¢��§�§̈����

���������£�©�³�£��̈��§³����º̈�£��������§
��������
��®¬�

�������� ����¡���
���£�̈�����¢��§�§̈����

���������£�©�³�£��̈��§³����º̈�£��������©
��������
®¬�

�������� ����¡���
���©�¢��©

E-mail com a arte para empresa responsável pela confecção (1098884)         SEI 0004750-09.2021.6.02.8000 / pg. 414



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022070500139
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Nº 125, terça-feira, 5 de julho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 90027

Nº Processo: 0000918-26.2022. Objeto: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de fitas de backup LTO-8, para atender às necessidades da Justiça Federal
da 1ª Região - JF1, de acordo com as especificações, quantidades e exigências constantes
do Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 05/07/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul -
BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/90027-5-00020-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 05/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 15/07/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 04/07/2022) 90027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: EMIBM Engenharia e Inovação Ltda.; Objeto do 3º
Termo Aditivo: Prorrogar por mais 93 (noventa e três) dias o prazo de execução
estabelecido no subitem 3.2.1 do Contrato original; e proceder a acréscimos no
quantitativo de serviços e à inclusão de itens não previstos inicialmente na Planilha
Sintética de Custos e Formação de Preços, constante do Anexo I, adequando,
proporcionalmente, o item 5.1, relativo ao "Preço", bem como o Cronograma Físico-
Financeiro constante do Anexo II; Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, incisos I e IV, e no art.
65, inciso I, alíneas a e b, e seus §§ 1º e 3º, ambos da Lei nº 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Natureza da Despesa: 44.90.51.91; PTR: 203992; Data da assinatura:
30/06/2022; Proc.nº: TRF2-EOF-2020/00168; Contrato nº: 007/2021.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000293, emitida em 27/06/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: L.P. DE BORBA & CIA LTDA. Objeto: Aquisição de tapetes de fibra de vinil.
Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 10.024/19. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 7.922,33. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00084.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000291, emitida em 27/06/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Potencial Embalagens Promocionais Ltda. Objeto: Aquisição de mat. consumo
- acondicionamento e embalagem - Ata n.º TRF2-ARP-2022/00030. Modalidade de
Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 858,00. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00118.01.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 11/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
21/06/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para contração de empresa
especializada para o fornecimento de licenças do software Microsoft Visual Studio
Enterprise

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIDEC - 04/07/2022) 090029-20901-2022NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0007647-14.2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços especializados em Tecnologia da Informação, na área de desenvolvimento,
manutenção e otimização de códigos de sistema em linguagem Java pelo período de 12
(doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei e a critério da Administração. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 05/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842
- Torre Norte, 11 Andar, Conjunto 118, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00016-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 05/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/07/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/07/2022) 90029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 228/2022. CONVENENTES: Tribunal Regional Fe d e r a l
da 4ª Região e Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ. OBJETO: Cessão do direito de
uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para
utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA:
05/07/2022 a 05/07/2027. P.A. 0001182-93.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em 08/06/2022.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 36/2022

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 36/2022
(Processo Administrativo Virtual SEI nº 0001823-13.2022.4.05.7000) - contratação de
empresa de consultoria especializada em recursos humanos, para fins de instituir o
Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA) para Magistrados e Servidores do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região - resultou, após uma segunda tentativa,
D ES E R T O.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 04/07/2022) 090031-00001-2022NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 1346-87.2022.4.05. Objeto: Registro de Preços, com validade de
1(um) ano, para aquisição de serviço de emissão de certificados digitais, visitas técnicas e
fornecimento de mídia criptográfica (tokens) para o TRF5 e Seções Judiciarias
participantes.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 05/07/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf. Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE
ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00021-2022. Entrega das Propostas: a
partir de 05/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
19/07/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em
caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG
do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/07/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0001287-52.2022.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 22/2022. Contratante:
TRE/AC. Contratada DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ n.º 04.602.789/0001-01. Objeto:
Fornecimento de equipamentos de informática, Monitores e Notebooks, para atender às
necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do Acre com garantia. Valor: R$739.200,00
(setecentos e trinta e nove mil duzentos reais). Período de Vigência: 05/07/2022 a
05/07/2025. Nota de Empenho: 344/2022. Dotação orçamentária - Ação:
10.14102.02.122.0570.20GP.0012; Natureza da Despesa: 44.90.52.41; Plano Interno: INV
EQUTIC; Fundamento Legal: Leis nº 8.666/1993, nº 10.520/2002. Data de Assinatura:
05/07/2022. Signatários: Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC e José
Pacheco de Oliveira Júnior, representante da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 0001325-98.2021. Objeto: O objeto da presente licitação é a
formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, visando a futura e
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de
veículos da frota oficial ou que estejam sob a posse do TRE/AC. Total de Itens Licitados: 15.
Edital: 05/07/2022 das 08h00 às 12h00 e das 12h30 às 17h00. Endereço: Alameda Ministro
Miguel Ferrante, N. 224 - Portal da Amazônia - Cep 69914-318, - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00035-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 05/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/07/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Seção de Licitações Tre/ac

(SIASGnet - 04/07/2022) 70002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022

Processo Administrativo SEI nº 0004750-09.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 01/07/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 42/2022, que tem por objeto a
aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022,
de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência, adjudicado à empresa JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 13.628.123/0001-13, vencedora pelo melhor lance no valor total
de R$ 51.765,40 (cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta
centavos); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei
nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 04 de julho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Número 42/2022
SEI  0004750-09.2021.6.02.8000

Data: 21/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das
Eleições 2022, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 98.041,24

Resultado: a empresa JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o n° 13.628.123/0001-13, venceu a licitação pelo valor global de R$ 51.765,40
(cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2022.
À SAD,
Após publicação do Aviso de Homologação PE

42/2022,
 
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência.
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 05/07/2022, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099694 e o código CRC 86D7C93A.

0004750-09.2021.6.02.8000 1099694v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2022.
Às unidades gestoras, para acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2022, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099775 e o código CRC 81F68B13.

0004750-09.2021.6.02.8000 1099775v1
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E-mail - 1103482

Data de Envio: 
  12/07/2022 14:22:19

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    uniformes@b2brinder.com.br

Assunto: 
   ENVIO NOTA DE EMPENHO 2022NE000386 - PA 0004750-09.2021.6.02.8000

Mensagem: 
   Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá,
CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De
segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h30 às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499 (WHATSAPP)

Anexos:
    Nota_1098717_NE_070011_2022NE000386_v002_13628123000113_20220704163129.pdf
    E_mail_1098739.html
    E_mail_1098884_Resposta_com_arquivos_para_empresa_Camisetas.pdf
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E-mail - 1103496

Data de Envio: 
  12/07/2022 14:28:49

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    uniformes@b2brindes.com.br

Assunto: 
   ENVIO NOTA DE EMPENHO 2022NE000386 - PA 0004750-09.2021.6.02.8000

Mensagem: 
   Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá,
CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De
segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h30 às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499 (WHATSAPP)

Anexos:
    Nota_1098717_NE_070011_2022NE000386_v002_13628123000113_20220704163129.pdf
    E_mail_1098739.html
    E_mail_1098884_Resposta_com_arquivos_para_empresa_Camisetas.pdf
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