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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2021.
 
Este Tribunal, com o objetivo de prezar pela memória da

Justiça Eleitoral em Alagoas, bem como reconhecer e evidenciar
personalidades, magistrados, servidores e entidades cuja atuação
mereçam reverência pelos serviços prestados à sociedade e à
integração popular à democracia no âmbito regional, instituiu, por
meio da Res.-TRE/AL nº 14.083/2004, a Medalha do Mérito Eleitoral
Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso.

Já por meio da Res.-TRE/AL nº 15.659/2016, esta Corte
concebeu a Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann
Byron de Araújo Soares, cujo escopo é laurear cidadãos cuja
dedicação e operosidade hajam aperfeiçoado e fortalecido esta
Especializada e o ideal democrático no Estado de Alagoas.

A seguir, por meio da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, este
Regional, objetivando conferir reconhecimento à atuação de
membros e servidores da Justiça Eleitoral em Alagoas, isso com
esteio no permissivo ínsito no artigo 237, inciso II, da Lei nº
8.112/90, instituiu a Medalha do Mérito Eleitoral.

A concessão dessas homenagens celebra as iniciativas
que mereçam destaque e as ações que sejam, por sua natureza,
memoráveis, aproximando este Regional da comunidade alagoana,
dos seus membros e dos seus servidores, além de reforçar os laços
com os laureados e com os seus familiares.

Assim sendo, considerando a dicção do artigo 2º da Res.-
TRE/AL nº 14.803/2014, do artigo 4º da Res.-TRE/AL nº 15.669/2016
e, também, do artigo 5º da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, determino a
remessa destes autos à Secretaria de Administração para que seja
imediatamente providenciada a aquisição do seguinte quantitativo de
honrarias:

 

1. 63 (sessenta e três) Medalhas do Mérito
Eleitoral e botons de lapela, sendo:
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a) 21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito
Eleitoral e botons de lapela ouro;
b) 21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito
Eleitoral e botons de lapela prata; e
c) 21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito
Eleitoral e botons de lapela bronze;
 
2. 30 (trinta) Comendas do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares;
 
3. 30 (trinta) Medalhas do Mérito Eleitoral
Desembargador Domingos Paes Barreto
Cardoso.

 

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
23/03/2021, às 15:54, 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
0868884 e o código CRC 8F9CC44E.

0002345-97.2021.6.02.8000 0868884v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

RESOLUÇÃO Nº 15.659
(21/01/2016)

Institui  a  Comenda  do  Mérito  Eleitoral
Desembargador  Hermann  Byron  de
Araújo Soares e dá outras providências.

O TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,  no
exercício das atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de homenagear os cidadãos que, pela
dedicação e operosidade, contribuíram de forma significativa para o aperfeiçoamento e
fortalecimento desta justiça especializada, e pelo engrandecimento do ideal democrático
neste Estado;

CONSIDERANDO o  nome  de  relevo  do  Desembargador  Hermann
Byron de Araújo Soares que contribuiu para a consolidação da Justiça Eleitoral alagoana
e a valorização do espírito democrático e o respeito à justiça;

CONSIDERANDO que o Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares, em várias ocasiões esteve à frente desta justiça especializada, em especial após a
promulgação da Constituição de 1946, momento em que a Corte Eleitoral passou a ser
denominada  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  sendo  Sua  Excelência  o  seu
primeiro Presidente;

RESOLVE:

Art.  1º  Instituir  a  Comenda  do  Mérito  Eleitoral  Desembargador
Hermann  Byron  de  Araújo  Soares,  honraria  destinada  a  condecorar  e  distinguir
autoridades ou personalidades que, diante dos relevantes serviços prestados à sociedade,
à  comunidade  jurídica  e  a  esta  justiça  especializada,  concorreram  para  o
engrandecimento  dos  valores  democráticos  e  o  desenvolvimento  e  valorização  da
Justiça Eleitoral em Alagoas.

Parágrafo único. A concessão da honraria prevista no  caput deve ser
precedida  de  avaliação  moral,  intelectual,  jurídica  e/ou  técnica  da  autoridade  ou
personalidade a que se pretenda agraciar.

Art. 2º A Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron
de  Araújo  Soares  será  acompanhada  de  diploma,  assinado  pelo  Presidente  deste
Tribunal, que será entregue na mesma cerimônia de agraciamento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Art. 3º A indicação dos agraciados poderá ser feita pelos Membros do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, mediante escolha de competência do Plenário
da Corte, em sessão pública, necessitando da maioria simples para aprovação.

Art.  4º A confecção da Comenda do Mérito  Eleitoral  Desembargador
Hermann Byron de Araújo Soares ficará ao encargo da Administração, que elaborará
projeto e submeterá à apreciação do Pleno do Tribunal, devendo sua aprovação ser por
unanimidade e constar da Ata da Sessão.

Art. 5º A solenidade de entrega ocorrerá em data a ser fixada a critério da
Presidência do Tribunal.

Art.  6º Serão  entregues  no  máximo  3  (três)  Comendas  do  Mérito
Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares por ano.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió,
aos 21 dias do mês de janeiro do ano de 2016.

 Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO
Presidente

Des. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Des. ANDRÉ CARVALHO MONTEIRO

Des. ORLANDO ROCHA FILHO

Des. PAULO ZACARIAS DA SILVA

Des. FÁBIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES

Des. ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS

Dr. MARCIAL DUARTE COÊLHO
Procurador Regional Eleitoral
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

 

ORIGEM: MACEIÓ/AL

JULGADO EM: 21/01/2016 (SESSÃO Nº 6/2016)

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ELEITORAL SEBASTIÃO COSTA FILHO

PRESIDENTE DA SESSÃO: DESEMBARGADOR ELEITORAL SEBASTIÃO COSTA FILHO

PROCURADOR(A) REGIONAL ELEITORAL: DR(A). MARCIAL DUARTE COELHO

SECRETÁRIO(A): DRA. MARIA CELINA BRAVO

DECISÃO: Resolvem os Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, à unanimidade de
votos,  instituir  a  Comenda  do  Mérito  Eleitoral  Desembargador  Hermann  Byron  de  Araújo  Soares,
honraria destinada a condecorar e  distinguir autoridades ou personalidades que,  diante dos relevantes
serviços prestados à sociedade, à comunidade jurídica e a esta justiça especializada, concorreram para o
engrandecimento dos valores democráticos e o desenvolvimento e valorização da Justiça Eleitoral em
Alagoas, nos termos do voto do relator. (Resolução nº 15.659, de 21/1/2016).

Por ser verdade, firmo a presente.

Maceió, 21 de janeiro de 2016.

CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA CALHEIROS
Coordenadora de Acompanhamento e Registros Plenários

CERTIDÃO DE CONFERÊNCIA E PUBLICAÇÃO

Certifico não só que o Acórdão/Resolução de nº 15.659 foi conferido(a) na 6ª Sessão
Ordinária,  realizada  em 21/01/2016,  como também que  a  referida  decisão  fora  publicada  no  Diário
Eletrônico  da  Justiça  Eleitoral  em  Alagoas  (DEJEAL)  de  nº14  ,  em  25/1/2016,  à(s)  fl(s).  6.  Eu
_________________ (Luciano Apel) lavrei a presente certidão, que segue assinada pela Coordenadora de
Acompanhamento e Registros Plenários. Maceió(AL), em 25/01/2016.

CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA CALHEIROS
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Texto publicado no DEJEAL de 15/08/2019

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Processo 0600134-51.2019.6.02.0000

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0600134-51.2019.6.02.0000 - Maceió - ALAGOAS 

RELATOR: Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO INTERESSADO: 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Advogado do(a) INTERESSADO:   

  

  

RESOLUÇÃO Nº 15.986 

(12/08/2019) 

  

INSTITUI A MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL PARA MEMBROS E SERVIDORES DA 

JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS. 

  

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, 

  

CONSIDERANDO a necessidade de prestar justa homenagem aos membros e servidores da 

Justiça Eleitoral de Alagoas, pelo importante trabalho desenvolvido para uma prestação 

jurisdicional adequada e eficiente, com o engrandecimento do ideal democrático neste Estado; 

  

CONSIDERANDO a necessidade de reconhecer e valorizar os membros e servidores que, no 

exercício de seu mister, venham a apresentar alto grau de qualidade profissional, conhecimento 

técnico, operosidade e produtividade; 

  

CONSIDERANDO que, segundo a praxe universal, as condecorações constituem um modo de 

recompensar e estimular a prática de ações meritórias; 

  

CONSIDERANDO a autonomia administrativa dos tribunais, assegurada pelo art. 99, caput, da 

Constituição Federal; 

  

CONSIDERANDO o disposto no art. 237, inciso II, da Lei nº 8.112/1990, que prevê a concessão 

de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio como meios de incentivos 
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funcionais; 

  

CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº 0000457-64.2019.6.02.8000, 

  

RESOLVE: 

Art. 1º Fica instituída a Medalha do Mérito Eleitoral, destinada a condecorar membros 

(desembargadores e juízes) e servidores (efetivos, cedidos ou requisitados) da Justiça Eleitoral 

de Alagoas que tenham, de alguma forma, se destacado no exercício de suas funções. 

  

Art. 2º A medalha ora instituída écomposta de 3 (três) graus: ouro, prata e bronze; e de 2 (dois) 

níveis: ordinário e especial. 

  

Art. 3º O nível especial édestinado a homenagear os membros da Justiça Eleitoral de Alagoas, 

enquanto o nível ordinário édestinado aos servidores. 

  

Art. 4º O mérito pessoal dos agraciados deverá ser apreciado sob os seguintes aspectos, 

considerados essenciais: 

I –assiduidade; 

II –pontualidade; 

III –disciplina; 

IV –capacidade de iniciativa; 

V –produtividade; 

VI –responsabilidade; 

VII –eficiência; 

VIII –compromisso com o serviço público; 

IX –atitudes e procedimentos na vida pública e pessoal, condizentes com a moral; e 

X –o valor de sua contribuição para o engrandecimento da Justiça Eleitoral. 

  

Art. 5º A condecoração a que alude a presente Resolução éconstituída por: 

I –MEDALHA, sob a forma de círculo, na cor correspondente ao grau conferido (ouro, prata ou 

bronze), tendo no anverso a logomarca da Justiça Eleitoral; circundando a medalha, na parte 

superior, a frase “Medalha do Mérito Eleitoral”; no reverso e na parte central conterá, em alto-

relevo, “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”; 

II –DIPLOMA, documento subscrito pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

conferido ao agraciado para oficializar a honraria; e 

III –BOTON DE LAPELA, sob a forma retangular, levemente circular, na parte superior, na cor 

correspondente ao grau da homenagem (ouro, prata ou bronze), tendo no anverso a logomarca 

da Justiça Eleitoral com a frase: “JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”; constando, na parte 

inferior, o grau da homenagem: “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”. 

  

Art. 6º A entrega da medalha, do diploma e do boton de lapela correspondente ocorrerá 

anualmente, em dia a ser definido pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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Art. 7º Levar-se-á em conta, para o agraciamento com a medalha, critérios de antiguidade e 

merecimento no exercício de atividade ligada àJustiça Eleitoral de Alagoas. 

  

Parágrafo único. Considera-se atividade ligada àJustiça Eleitoral de Alagoas, aquela 

constitucionalmente reconhecida como essencial àjustiça, observada a disciplina do art. 1º desta 

Resolução. 

  

Art. 8º Contar-se-á a antiguidade pela quantidade de tempo de efetivo exercício em atividade 

ligada àJustiça Eleitoral de Alagoas, na seguinte ordem: 

I –será concedida medalha de bronze àquele que contar com 10 (dez) anos de efetivo exercício; 

II –será concedida medalha de prata àquele que contar com 20 (vinte) anos de efetivo exercício; e 

 

III –será concedida medalha de ouro para aquele que contar com 30 (trinta) anos de efetivo 

exercício. 

  

§1º O Tribunal Regional Eleitoral somente recusará o agraciamento de membro ou de servidor 

que preencher os critérios de antiguidade se concluir em processo administrativo, onde seja 

assegurada ampla defesa e contraditório, pelo não cabimento da homenagem. 

§2º Incorrerá nas mesmas circunstâncias do parágrafo anterior aquele que tenha sido punido 

administrativamente ou judicialmente, com trânsito em julgado, nos últimos 10 (dez) anos, por 

infração ou ilícito que importe em falta grave com os deveres públicos. 

  

Art. 9º Apurar-se-á o merecimento de membro ou de servidor que preencher os critérios de 

aptidão funcional, capacitação técnica pertinente ao cargo que ocupa, assiduidade, idoneidade 

moral e frequente participação em cursos de aperfeiçoamento técnico em área ligada às 

atividades afetas àJustiça Eleitoral. 

  

Art. 10. A escolha de membro ou de servidor que será agraciado com a Medalha do Mérito 

Eleitoral será feita mediante ato do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas (DEJEAL), após 

deliberação do Tribunal Pleno. 

  

Art. 11. A suspensão e a exclusão da condecoração com a Medalha do Mérito Eleitoral somente 

poderá ocorrer em caso de punição em processo administrativo ou judicial, respeitado o 

contraditório e a ampla defesa, mediante ato do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral. 

  

Art. 12. O desligamento de membro ou de servidor da Justiça Eleitoral não écausa de retirada do 

nome do Quadro Geral de Homenageados com a Medalha do Mérito Eleitoral. 

  

Art. 13. Instrução Normativa regulamentará as medalhas e respectivos botons de lapela, ambos 

com a logomarca do Justiça Eleitoral. 
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Art. 14. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 

  

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos 12 dias do mês de 

agosto do ano de 2019. 

  

Des. Eleitoral PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO 

Presidente 

  

Des. Eleitoral OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral 

  

Des. Eleitoral JOSÉ DONATO DE ARAÚJO NETO 

  

Des. Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO 

  

Des. Eleitoral PAULO ZACARIAS DA SILVA 

  

Des. Eleitoral EDUARDO ANTONIO DE CAMPOS LOPES 

  

Des. Eleitoral HERMANN DE ALMEIDA MELO 

  

Dr. MARCIAL DUARTE COÊLHO 

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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao Despacho AEP 0868884, solicito a

essa Unidade, como medida prévia, promover o levantamento
das últimas aquisições do material, indicando o respectivo
processo e pertinente termo de referência, como forma de
subsidiar as providências necessárias à nova aquisição.

Por se tratar de itens já adquiridos no exercício,
solicito indicar o saldo para possível compra direta e se esse
saldo é compatível com os quantitativos indicados para
imediata aquisição.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 29/03/2021, às 22:38, 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
0872940 e o código CRC B282D3C0.

0002345-97.2021.6.02.8000 0872940v1
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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 abril de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0872940, passo a

tecer as seguintes considerações:
 
1) Na tabela abaixo, constam relacionadas as últimas

aquisições de medalhas, botons (alfinete de lapela) e diplomas
realizadas por este Regional:

 

ANO PROCEDIMENTO SEI
Nº

TERMO DE
REFERÊNCIA EMPRESA ITEM QUANTITATIVO VALOR

UNITÁRIO
TOTAL PARA O
ITEM

2016 0001229-
78.2016.6.02.8502 0112616

HIPERMETAL COMÉRCIO DE ARTIGOS E
METAIS DE ROUPASEIRELI EPP - CNPJ Nº
20.983.096/0001-62

MEDALHAS 20 UNIDADES R$ 194,40 R$ 3.888,00

2016 0001229-
78.2016.6.02.8502 0112616 INTERMEDIO BRINDES LTDA - ME - CNPJ Nº

21.883.166/0001-73 DIPLOMAS 20 UNIDADES R$ 34,50 R$ 690,00

2019 0008297-
28.2019.6.02.8000 0601608 ART CARD LTDA - CNPJ Nº 05.449.347/0001-

30 MEDALHAS 30 UNIDADES R$ 205,00 R$ 6.150,00

2019 0008297-
28.2019.6.02.8000 0601608 ART CARD LTDA - CNPJ Nº 05.449.347/0001-

30
ALFINETE
DE LAPELA 30 UNIDADES R$ 16,66 R$ 499,80

2019 0008297-
28.2019.6.02.8000 0601611 NOVAFORMALTA - CNPJ Nº

14.550.838/0001-63 DIPLOMAS 30 UNIDADES R$ 15,42 R$ 462,60

2021 0000977-
53.2021.6.02.8000 0853498 ART CARD LTDA - CNPJ Nº 05.449.347/0001-

30 MEDALHAS 20 UNIDADES R$ 150,00 R$ 3.000,00

2021 0000977-
53.2021.6.02.8000 0853498 ART CARD LTDA - CNPJ Nº 05.449.347/0001-

30 DIPLOMAS 20 UNIDADES R$ 55,00 R$ 1.100,00

 

2) No exercício de 2021 já foram adquiridos os itens
constantes na Nota de Empenho 2021NE000149, 0871105, no valor
total de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), sendo R$ 3.000,00
(três mil reais) referentes a 20 (vinte) unidades de medalhas e R$
1.100,00 (um mil e cem reais), para a aquisição de 20 (vinte)
unidades de diplomas.

 
3) O presente procedimento trata da compra de medalhas

e botons nos quantitativos informados no Despacho AEP 0868884 e
conforme detalhamento relacionado abaixo:

 

Item Descrição Quantitativo Valor
Unitário Valor Total Observações

1 Medalhas do Mérito Eleitoral - Ouro
(Resolução TRE nº 15.986/2019) 21 R$ 205,00 R$

4.305,00

Os valores de referência
utilizados foram os da aquisição
de 2019, visto que os itens
possuem as mesmas
especificações

2
Botons de Lapela -
Ouro (Resolução TRE nº
15.986/2019)

21 R$ 16,66 R$ 349,86

Os valores de referência
utilizados foram os da aquisição
de 2019, visto que os itens
possuem as mesmas
especificações

3
Medalhas do Mérito Eleitoral -
Prata (Resolução TRE nº
15.986/2019)

21 R$ 205,00 R$
4.305,00

Os valores de referência
utilizados foram os da aquisição
de 2019, visto que os itens
possuem as mesmas
especificações

4
Botons de Lapela -
Prata (Resolução TRE nº
15.986/2019)

21 R$ 16,66 R$ 349,86

Os valores de referência
utilizados foram os da aquisição
de 2019, visto que os itens
possuem as mesmas
especificações

5
Medalhas do Mérito Eleitoral -
Bronze (Resolução TRE nº
15.986/2019)

21 R$ 205,00 R$
4.305,00

Os valores de referência
utilizados foram os da aquisição
de 2019, visto que os itens
possuem as mesmas
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especificações

6
Botons de Lapela -
Bronze (Resolução TRE nº
15.986/2019)

21 R$ 16,66 R$ 349,86

Os valores de referência
utilizados foram os da aquisição
de 2019, visto que os itens
possuem as mesmas
especificações

7
Comendas do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de
Araújo Soares (Resolução TRE nº
15.659/2016)

30 R$ 150,00 R$
4.500,00

Os valores de referência
utilizados foram os da aquisição
de 2021, visto que os itens
possuem as mesmas
especificações

8
Medalhas do Mérito Eleitoral
Desembargador Domingos Paes
Barreto Cardoso (Resolução TRE nº
14.083/2004)

30 R$ 150,00 R$
4.500,00

Os valores de referência
utilizados foram os da aquisição
de 2021, visto que o presente
item apresenta, savo melhor
juízo, semelhança com o item 7

 

Resumidamente, teremos os valores totais de R$
21.915,00 (vinte e um mil novecentos e quinze reais), para as
medalhas, e R$ 1.049,58 (um mil quarenta e nove reais e cinquenta e
oito centavos), para os botons, perfazendo um total geral dos itens de
R$ 22.964,58 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e
cinquenta e oito centavos).

 
Somando os valores citados acima com a aquisição já

realizada este ano, teremos um total de R$ 27.064,58 (vinte e sete
mil sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

 
A Lei nº 14.065/2020, que autoriza pagamentos

antecipados nas licitações e nos contratos realizados no âmbito da
administração pública, adequa os limites de dispensa de licitação e
amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas
(RDC) durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e, ainda, altera a
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em seu Art. 1º, Inciso I,
item b, indica o teto máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
para serviços e compras, desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço ou de compra de maior vulto, que possam ser
realizados de uma só vez.

 
Ademais, compulsando as Resoluções juntadas a estes

autos, a saber, Resolução TRE nº 15.986/2019 (Medalhas do Mérito
Eleitoral), 0870031, Resolução TRE nº 15.659/2016 (Comendas do
Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares), 0868890, e Resolução TRE nº 14.083/2004 (Medalhas do
Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto
Cardoso), 0868891, verificamos que para a Resolução que institui a
Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de
Araújo Soares, 0868890, determinou-se em seus Artigos 2º e 6º:

 
"Art. 2º A Comenda do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares,  será acompanhada de diploma,
assinado pelo Presidente deste Tribunal, que
será entregue na mesma cerimônia de
agraciamento."
 
"Art. 6º Serão entregues no máximo 3 (três)
Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador
Hermann Byron de Araújo Soares por ano."
 

Nesse sentido, como nestes autos não consta a intenção
de compra de diplomas e o quantitativo de Comendas a serem
adquiridas estão em número muito superior as que efetivamenmte
poderão ser entregues, no período de um ano, sugiro, com a devida
vênia, que os valores a serem considerados no respectivo Termo de
Referência, sejam confirmados pela área demandante.

 
Por fim, sendo o que tínhamos a informar, colocamo-nos à

disposição para dirimir eventuais dúvidas.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
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Coordenador, em 08/04/2021, 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
0875019 e o código CRC CB73645A.

0002345-97.2021.6.02.8000 0875019v1
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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 abril de 2021.
Em cumprimento ao Despacho AEP 0868884,

solicito a especial atenção da Sra. Secretária da EJE no
sentido de elaborar o termo de referência necessária a
instruir a aquisição das medalhas e diplomas assinalados pela
Presidência.

Em paralelo, considerando a informação prestada
pela Sra. Coordenadora de Material e Patrimônio, consulto a
Assessoria Jurídica se a demanda veiculada nestes autos
poderá ser objeto de registro de preços, com a aquisição de
itens no presente exercício limitada ao saldo para compra
direta considerando a contratação já autorizada nos autos do
PA  0000977-53.2021.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2021, às 23:23, 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
0878748 e o código CRC 25985519.

0002345-97.2021.6.02.8000 0878748v1

Despacho GSAD 0878748         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 17



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

 

 

PROCESSO : 0002345-97.2021.6.02.8000
INTERESSADO : OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
ASSUNTO : CONSULTA. DISPENSA. REGISTRO DE PREÇOS. LIMITE LEGAL. 

 

Parecer nº 387 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Secretário de Administração, 
 
 
Tratam os autos de pretensão de aquisição de

medalhas e comendas.
A Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio

(0875019) informa que no exercício de 2021 já foram
adquiridos os itens constantes na Nota de Empenho
2021NE000149, 0871105, no valor total de R$ 4.100,00
(quatro mil e cem reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais)
referentes a 20 (vinte) unidades de medalhas e R$ 1.100,00
(um mil e cem reais), para a aquisição de 20 (vinte) unidades
de diplomas.

Utilizando como referência valores das últimas
aquisições, aquela unidade chegou à estimativa da despesa no
montante de R$ 21.915,00 (vinte e um mil novecentos e
quinze reais), para as medalhas, e R$ 1.049,58 (um mil
quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), para os
botons; perfazendo um total geral de R$ 22.964,58 (vinte e
dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e
oito centavos). Somando os valores citados com a aquisição já
realizada este ano, tem-se o valor de R$ 27.064,58 (vinte e
sete mil sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

Prosseguindo sua explanação, a Senhora
Coordenadora esmiúça  as Resoluções juntadas a estes autos,
a saber, Resolução TRE nº 15.986/2019 (Medalhas do Mérito
Eleitoral), 0870031, Resolução TRE nº 15.659/2016
(Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann
Byron de Araújo Soares), 0868890, e Resolução TRE nº
14.083/2004 (Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador
Domingos Paes Barreto Cardoso), 0868891 e pondera que
a Resolução TRE nº 15.659/2016 previu que a entrega das
comendas seria acompanhada de diploma assinado
pelo Presidente deste Tribunal (art. 2º) e estaria limitada ao
número máximo de 3(três) por ano (art. 6º).

Verificando que o despacho inaugural (0100238)
não elencou diplomas e ultrapassou o limite anual das
comendas, uma vez que foram solicitadas 30 (trinta) unidades
desse item, a Senhora  Coordenadora sugeriu que os
quantitativos do respectivo Termo de Referência fossem
confirmados pela área demandante.

Vossa Senhoria (0878748) consulta
se, considerando a contratação já autorizada nos autos do
PA  0000977-53.2021.6.02.8000, o objeto deste procedimento
poderia vir a ser adquirido via registro de preços, sendo a
aquisição limitada ao saldo para compra direta.

 
É o relatório.

 

1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE FRACIONAMENTO
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Consoante orientação do Plenário do TCU, as
aquisições de produtos de mesma natureza devem ser
planejadas de uma só vez, pela modalidade de licitação
compatível com a estimativa da totalidade do valor a ser
adquirido. A ausência de planejamento e a utilização do art.
24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 para justificar a dispensa de
licitação, nesses casos, caracterizam fracionamento indevido
de despesa. (Acórdão nº 3.412/2013 – Plenário).

Para tanto, é fundamental que a Administração
realize seu planejamento forma detalhada, pois a
identificação correta de sua necessidade é essencial
para a escolha da melhor solução. 

O Acórdão TCU Nº 1084/2007 Plenário reza que:
“Realize o planejamento prévio dos gastos
anuais, de modo a evitar o fracionamento de
despesas de mesma natureza, observando que
o valor limite para as modalidades licitatórias
é cumulativo ao longo do exercício financeiro,
a fim de não extrapolar os limites
estabelecidos nos artigos 23, § 2°, e 24, inciso
II, da Lei nº 8.666/1993."
 

Assim sendo, se é previsível a necessidade de
objeto maior que recomende uma licitação, injustificável é o
fracionamento daquele objeto em pequenas contratações por
dispensa de licitação, ainda que anuais.

Anote-se ainda que o artigo 1º, I, "b", da Lei nº
14.065/2020 ampliou o limite de dispensa para  contratação
que envolvam valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), no caso de outros serviços e compras.

Sendo assim, em dispensas que tais, deve a
Administração observar que as despesas decorrentes de
contratações da mesma natureza, no decorrer do  exercício,
não deverão ultrapassar o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais)  estabelecido para a modalidade de dispensa de
licitação, prevista no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e
Decreto nº 9.412/201,  atualizado pela Lei 14.065/2020, de
forma a prevenir e evitar o fracionamento de despesa. 

Aliás, esse foi o entendimento adotado pela
Secretaria de Administração, na aquisição de medalhas
instrumentalizada nos autos do Proc. SEI nº  0000977-
53.2021.6.02.8000.

  
2.  DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES

 

De qualquer forma, há que se considerar que a  Lei
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, modificou os limites orçamentários
para as dispensas de licitação. Agora, todos os órgãos da
administração pública poderão dispensar a licitação para
obras e serviços de engenharia de até R$ 100 mil; e para
compras e outros serviços de até R$ 50 mil.

Lei nº 14.133/2021
Seção III
Da Dispensa de Licitação
Art. 75. É dispensável a licitação:
I - para contratação que envolva valores
inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no
caso de obras e serviços de engenharia ou de
serviços de manutenção de veículos
automotores;
II - para contratação que envolva valores
inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), no caso de outros serviços e
compras;
 

De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga
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a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de
sua publicação, conforme segue:

Lei nº 14.133/2021
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:

 

Lei nº 14.133/2021
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, no termo de
dispensa, ou mesmo no edital de licitação mediante SRP, a
opção referente à Lei nº 8.666/93, conforme faculta o artigo
191, da Lei nº 14.133/2021.  

 
3. DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

 
Com essa baliza fixada, prossegue-se na análise do

tema.
A observação tecida pela Senhora Coordenadora de

Material e Patrimônio a respeito da necessidade de ajuste nos
quantitativos inicialmente demandados por força de limitação
prevista na Resolução TRE nº 15.659/2016 nos leva a concluir
que a necessidade do objeto em tela poderia ser facilmente
quantificada, tomando por base a previsão de distribuição
anual de medalhas, diplomas  e comendas, mas pode ser
conveniente  que as entregas sejam parceladas.

O Registro de Preços é um procedimento
auxiliar das licitações e das contratações  cuja finalidade é
registrar o preço de determinado material ou serviço em ata
(Ata de Sistema de Registro de Preços) em quantidade
estimada condicionando que o licitante vencedor (detentor de
Ata de Registro de Preços) registre seu preço por um
determinado período, não superior a 12 (doze meses), e
sempre que solicitado este deverá fornecer à Administração
Pública pelo preço registrado.

O artigo 3º, do Decreto nº 7.892/2013, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços, delimita o
escopo do sistema:

 
Art. 3º O Sistema de Registro de Preços
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poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou
serviço, houver necessidade de contratações
frequentes;
II - quando for conveniente a aquisição de bens
com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - quando for conveniente a aquisição de
bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade,
ou a programas de governo; ou
IV - quando, pela natureza do objeto, não for
possível definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administração.
 

Pelo visto, salvo melhor percepção, a presente
aquisição  encontra espeque na regulamentação acima
transcrita,  apenas quanto ao inciso II, posto que pode ser
conveniente a aquisição parcelada das medalhas, hipótese a
ser analisada  pelo setor requisitante, quando da elaboração
do termo de referência.   

 

4. CONCLUSÃO

 
Com esses apontamentos, podemos concluir da

seguinte forma:
a) Sendo previsível a necessidade de objeto maior

que recomende uma licitação, injustificável é o fracionamento
daquele objeto em pequenas contratações por dispensa de
licitação;

b ) In casu, em se optando pela utilização do
Sistema de Registro de Preços, o valor máximo, considerando
as aquisições deste exercício,  deverá  observar o limite de
dispensa (R$ 50.000,00),   na conformidade com  o
entendimento já adotado pela Secretaria de Administração
para este exercício, na aquisição de medalhas (Proc. SEI nº 
0000977-53.2021.6.02.8000);

c) Em todo caso, há que se registrar, no termo de
dispensa, ou mesmo no edital de licitação mediante SRP, a
opção referente à Lei nº 8.666/93, conforme faculta o artigo
191, da Lei nº 14.133/2021.  

 

 
É o parecer.
À SAD, para conhecimento. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 16/04/2021, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 16/04/2021, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0879816 e o código CRC 22840542.

0002345-97.2021.6.02.8000 0879816v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2021.
Devolvo os autos à Assessoria Jurídica, a pedido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2021, às 11:45, 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
0880288 e o código CRC E4EBA94E.

0002345-97.2021.6.02.8000 0880288v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002345-97.2021.6.02.8000
INTERESSADO : OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

ASSUNTO  CONSULTA. DISPENSA. REGISTRO DE PREÇOS. LIMITE LEGAL.

Parecer nº 391 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Secretário de Administração,
 
 
 
É o presente para complementar o Parecer nº 387

(0879816), tendo em vista que o limite de dispensa citado, de
R$ 50.000,00, fixado pela alínea "b", do inciso I, do artigo 1º, 
da Lei nº  14.065/2020 estava atrelado à vigência do Decreto
Legistativo nº 06, de 2020 - 31 de dezembro de 2020.

Não tendo sido o Decreto renovado, o limite de
dispensa retornou ao patamar estabelecido   no art. 24, inciso
II, da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.412/2018 - R$
17.600,00.  

 Dessa forma, altera-se a conclusão do
citado Parecer nº 387 (0879816) para:

 
Com esses apontamentos, podemos concluir da

seguinte forma:
a) Sendo previsível a necessidade de objeto maior

que recomende uma licitação, injustificável é o fracionamento
daquele objeto em pequenas contratações por dispensa de
licitação;

b) In casu, em se optando pela utilização do
Sistema de Registro de Preços, o valor máximo, considerando
as aquisições deste exercício,  deverá  observar o limite de
dispensa (R$ 17.600,00),   na conformidade com  o
entendimento já adotado pela Secretaria de Administração
para este exercício, na aquisição de medalhas (Proc.
SEI nº  0000977-53.2021.6.02.8000);

c) Em todo caso, há que se registrar, no termo de
dispensa, ou mesmo no edital de licitação mediante SRP, a
opção referente à Lei nº 8.666/93, conforme faculta o artigo
191, da Lei nº 14.133/2021.  

 
 
É o parecer.
À SAD, para conhecimento. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 19/04/2021, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 19/04/2021, 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
0880316 e o código CRC 577A4968.

0002345-97.2021.6.02.8000 0880316v6
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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 abril de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao despacho AEP (0868884) e GSAD (0878748),
encaminho a Vossa Senhoria o Termo de Referência (0881803) e
Anexos (0881800) e (0881801), para que seja dada seguimento ao
feito.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 20/04/2021, às 19:32, 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
0881799 e o código CRC C8712E17.

0002345-97.2021.6.02.8000 0881799v1

Despacho EJE 0881799         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 24



RECONHECIMENTO DA
JUSTIÇA ELEITORAL

DE ALAGOAS

RECONHECIMENTO DA
JUSTIÇA ELEITORAL

DE ALAGOAS

RECONHECIMENTO DA
JUSTIÇA ELEITORAL

DE ALAGOAS

éM r ito od   Ea lehl ita od re a
lM

éM r ito od   Ea lehl ita od re a
lM

éM r ito od   Ea lehl ita od re a
lM

éM r ito od   Ea lehl ita od re a
lM

Medalhas - Todos os Banhos

Medalha
MÉRITO ELEITORAL

ANEXO I
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RECONHECIMENTO DA
JUSTIÇA ELEITORAL

DE ALAGOAS

Medalha do Mérito Eleitoral

em alto relevo
Fonte: Arial, tamanho 8,5 pt

Tamanho total Medalha
com o passador 

50mm x 56,5 mm

Fita de Gorgurão Azul escuro
com listras douradas

Largura: 20m
Comprimento: 80cm (aberta)

Espessura: 35mm

Diâmetro: 50mm

Círculo vazado em
esmalte branco e

sobreposto sem relevo 

Diâmetro: 46,7mm

Círculo com raios
rajados na cor da

medalha

Diâmetro: 46mm

Círculo esmaltado
em branco brilhante

sobreposto

Diâmetro: 36mm

Círculo tracejado
em bolas na cor da

medalha

Diâmetro: 30mm

Círculo vazado
na cor da medalha

Diâmetro: 25mm

Logomarca do TRE/AL
esmaltado com

detalhes coloridos

Diâmetro: 25mm

em alto relevo, caixa alta
Fonte: Arial, tamanho 8,5pt

RECONHECIMENTO DA
JUSTIÇA ELEITORAL

DE ALAGOAS

Medalhas
Especificações

LOGO TRE/AL

25mm x 25mm

C:60 M:40 Y:0 K:30

C:0 M:25 Y:100 K:0

C:40 M:0 Y:20 K:60

C:0 M:0 Y:0 K:0

ANEXO II
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J U S T I Ç A
ELEITORAL
DE ALAGOAS

J U S T I Ç A
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Botom de lapela

Medindo:
Largura: 15mm

Comprimento: 27,5mm

Superfície esmaltada em
branco

Largura: 14,25mm
Comprimento: 27mm

Logomarca do TRE/AL pintado em esmalte
nas cores respectivas e em

alto relevo

13,3mm x 13,26mm

JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS

Caixa alta e em alto relevo
Fonte: Bebas Neue, tamanho 6 pt

3 Filetes na cor do
Boton sem relevo

12mm x 0,3mm

Plaquinhas na cor do
Boton sem relevo

11mm x 3mm

MÉRITO

Caixa alta e em alto relevo
Fonte: Bebas Neue, tamanho 6pt

Boton de Lapela

J U S T I Ç A
ELEITORAL
DE ALAGOAS

J U S T I Ç A
ELEITORAL
DE ALAGOAS

J U S T I Ç A
ELEITORAL
DE ALAGOAS

J U S T I Ç A
ELEITORAL
DE ALAGOAS

J U S T I Ç A
ELEITORAL
DE ALAGOAS

J U S T I Ç A
ELEITORAL
DE ALAGOAS

MÉRITOMÉRITO

MÉRITOMÉRITO MÉRITOMÉRITO MÉRITOMÉRITO

LOGO TRE/AL

13,3mm x 13,26mm

C:60 M:40 Y:0 K:30

C:0 M:25 Y:100 K:0

C:40 M:0 Y:20 K:60

C:0 M:0 Y:0 K:0

ANEXO III

Termo de Referência ANEXO MEDALHAS (0881800)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 27



Desembargador
Hermann Byron 
Desembargador
Hermann Byron 

EFÍGIE

Medalha
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares

ANEXO V
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Medalha Desembargador
Barreto Cardoso, 

visa a homenagear
aqueles que contribuíram de

forma decisiva para o
crescimento e

engrandecimento da
Justiça Eleitoral.

06/06/1945

Medalha Desembargador
Barreto Cardoso, 

visa a homenagear
aqueles que contribuíram de

forma decisiva para o
crescimento e

engrandecimento da
Justiça Eleitoral.

06/06/1945
DESEMBARGADOR

BARRETO CARDOSO
DESEMBARGADOR

BARRETO CARDOSO

EFÍGIE

Medalha
Desembargador BARRETO CARDOSO

ANEXO VII
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Diplomas: Especificações

Fontes e TamanhosTamanho e Quantidades (Diplomas)

Tamanho: Folha A4 (297mm x 210mm)

Formato: Paisagem

Quantidade: 30 diplomas, sendo:

- 10 (dez) diplomas do modelo ’’a’’ (Grau Ouro)

- 10 (dez) diplomas do modelo ’’b’’ (Grau Prata)

- 10 (dez) diplomas do modelo ’’c’’ (Grau Bronze)

Observação: Os diplomas terão um espaço em ‘’Branco’’

no lugar do nome do agraciado, que será preenchido

posteriormente por servidor deste Tribunal.

Brasão TRE/AL

Dimensão:
23,5mm x 23,6mm

C:60 M:40 Y:0 K:30

C:0 M:25 Y:100 K:0

C:40 M:0 Y:20 K:60

C:0 M:0 Y:0 K:0

Cores do Diploma

C:100 M:91 Y:28 K:51

C:60 M:40 Y:00 K:60

C:0 M:0 Y:0 K:0

Cores:
PODER JUDICIÁRIO (Arial - 12 pt)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS (Arial - 12 pt)

DIPLOMA (Arial - 24 pt)

TEXTO (Verdana - 14pt)

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Verdana - 14pt)

Maceió, 19 de dezembro de 2019. (Verdana - 14pt)

Textos:

ANEXO IV

Maceió, 20 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DIPLOMA

  O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no uso de suas 

atribuições, confere a FULANO DE TAL este diploma confirmatório da outorga da Medalha 

do Mérito Eleitoral, GRAU OURO, instituída por meio da Resolução nº 00.000, de 00 de 

setembro de 2019, aprovada em Sessão Plenária desta Corte.
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MODELO ’’a’’

GRAU OURO

ANEXO IV a
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DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DIPLOMA

  O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no uso de suas 

atribuições, confere a                                                      este diploma confirmatório   

da outorga da Medalha do Mérito Eleitoral, GRAU OURO, instituída por meio     da 

Resolução Nº 15.986, de 12 de agosto de 2019, aprovada em Sessão Plenária desta Corte.

Maceió, 20 de abril de 2021.

Termo de Referência ANEXO DIPLOMAS (0881801)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 32



MODELO ’’b’’

GRAU PRATA

ANEXO IV b
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DIPLOMA

  O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no uso de suas 

atribuições, confere a                                                      este diploma confirmatório   

da outorga da Medalha do Mérito Eleitoral, GRAU PRATA, instituída por meio     da 

Resolução Nº 15.986, de 12 de agosto de 2019, aprovada em Sessão Plenária desta Corte.

Maceió, 20 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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MODELO ’’c’’

GRAU BRONZE

ANEXO IV c
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DIPLOMA

  O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no uso de suas 

atribuições, confere a                                                      este diploma confirmatório   

da outorga da Medalha do Mérito Eleitoral, GRAU BRONZE, instituída por meio     da 

Resolução Nº 15.986, de 12 de agosto de 2019, aprovada em Sessão Plenária desta Corte.

Maceió, 20 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nos termos da Resolução nº 15.659, de 21 de 
janeiro de 2016, confere a Medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo 
Soares, ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luís Roberto 
Barroso, por sua relevante contribuição para o aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral de Alagoas.

  Maceió, ___  de ___________  de 2021.

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

DIPLOMA

Medalha do Mérito Eleitoral

Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares

(Algerian - tamanho 11)

(Símbolo colorido)

(Verdana - tamanho 11)

(Verdana - tamanho 17,5)

(Embassy BT - tamanho 15)

(Verdana - tamanho 13)

(Cor do fundo - C-0 | M-1 | Y-1 | K-2 )

(Cor das letras e detalhes da borda - C-0 | M-5 | Y-12 | K-54 )

ANEXO VI
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Medalha do Mérito Eleitoral

   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nos termos da Resolução nº 15.484, de 10 de abril de 

2014, confere a Medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso, ao Desembargador 

José Carlos Malta Marques, por sua relevante contribuição para o aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral de Alagoas.

   Maceió, 14 de setembro de 2015.

DIPLOMA (Decorated035 BT 10)

(Símbolo colorido)

(Arial - tamanho 14)

(Arial - tamanho 23)

(English111 Vivace BT - tamanho 17)

(Arial - tamanho 16)

Desembargador BARRETO CARDOSO (in memorian)
(Arial - tamanho 16)

ANEXO VIII

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação de Empresa (s) para a confecção de Medalhas, Bottons de 

Lapela e Diplomas 

 

1 – OBJETO  

Contratação de firma(s) especializada(s) para aquisição de medalhas e 

diplomas que serão outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, como homenagem e/ou reconhecimento de mérito a pessoas 

que se destacarem por relevantes serviços prestados na área de atuação 

da Justiça Eleitoral, conforme especificações, quantidades e condições 

apresentadas a seguir.  

As medalhas e diplomas constituem dois itens distintos e poderão ser 

licitados separadamente, sendo facultado cada interessado concorrer a 

ambos ou apenas a um deles.  

 

2 – JUSTIFICATIVA  

Este Tribunal, com o objetivo de prezar pela memória da Justiça Eleitoral 
em Alagoas, bem como reconhecer e evidenciar personalidades, 
magistrados, servidores e entidades cuja atuação mereçam reverência 
pelos serviços prestados à sociedade e à integração popular à 
democracia no âmbito regional, instituiu, por meio da Res.-TRE/AL nº 
14.083/2004, a Medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos 
Paes Barreto Cardoso. 

Já por meio da Res.-TRE/AL nº 15.659/2016, esta Corte concebeu a 
Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo 
Soares, cujo escopo é laurear cidadãos cuja dedicação e operosidade 
hajam aperfeiçoado e fortalecido esta Especializada e o ideal 
democrático no Estado de Alagoas. 

A seguir, por meio da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, este Regional, 
objetivando conferir reconhecimento à atuação de membros e servidores 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

da Justiça Eleitoral em Alagoas, isso com esteio no permissivo ínsito no 
artigo 237, inciso II, da Lei nº 8.112/90, instituiu a Medalha do Mérito 

Eleitoral. 

É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem 
àquelas pessoas cuja atuação contribuiu de forma decisiva para o 
crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.  

 

3 – QUANTIDADES:  

3.1 - 63 (sessenta e três) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de 

lapela, sendo: 

21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela ouro; 

21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela prata; e 

21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela bronze; 

  

3.2 - 30 (trinta) Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann 
Byron de Araújo Soares; 

  

3.3 - 30 (trinta) Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos 
Paes Barreto Cardoso. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

4. ESPECIFICAÇÕES:  

 

4.1. Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela 

4.1.1. Medalhas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

01 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5 

mm;  

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos de 

ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de suporte (passador) fixo à 

medalha, para fita com 22 mm de largura útil;  

c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão na cor azul 

escuro, com duas faixas douradas ao centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 

mm de largura, com as extremidades abainhadas em cuja ponta será 

fixado um cordão de seda para amarrar ao pescoço;  

d) Deverão ostentar em uma face, em alto-relevo e esmaltada, a 

logomarca da Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 

amarelo, branco e verde), contornada por círculo na cor da medalha, 

círculo esmaltado branco com a inscrição em alto-relevo “Medalha do 

Mérito Eleitoral”, círculo vazado e esmaltado em branco, círculo de raios 

rajados, em relevo, na cor da medalha, círculo tracejado na cor da 

medalha, e, na outra face, também em relevo, a inscrição 

“RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”, caixa alta, 

conforme especificações detalhadas no constante dos Anexos I e II;  

e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os seguintes tamanhos: 

Medalha do Mérito Eleitoral, 8,5 pt; RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA 

ELEITORAL DE ALAGOAS, 8,5 pt;  

f) As medalhas deverão estar acompanhadas de caixas de veludo azul 

63 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

 

4.1.1.1. Observação: 

O total de 63 (sessenta e três) medalhas fica dividido em 21 (vinte e uma) 

de ouro, 21 (vinte e uma) de prata e 21 (vinte e uma) de bronze), 

conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal. 

 

4.1.2. Boton de Lapela: 

escuro, nas medidas 10 cm x 12 cm x 3 cm, onde deverão ser 

acondicionadas. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

 

02 

2 

a) Terão o formato especificado no Anexo III, com largura de 15 mm, 

comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 mm; 

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos de 

ouro, prata e bronze, polidos e cada boton de lapela deverá 

acompanhar garra de pressão metálica para fixação no pino provida de 

mola interna de acionamento; 

c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada, contornada 

em metal na cor do boton, a logomarca da Justiça Eleitoral (estampada 

nas cores originais: azul, amarelo, branco e verde), constando, logo 

abaixo, a inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS”, 

caixa alta, e na parte inferior do boton, a inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 

20 ANOS ou 30 ANOS”, em caixa alta, três linhas (filetes) na cor do 

boton em relevo, plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo 

conforme especificações detalhadas no constante do Anexo II I; 

63 

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA (0881803)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 42



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

 

4.1.2.1. Observação: 

O total de 63 (sessenta e três) botons de lapela fica dividido em 21 (vinte e 

um) de ouro, 21 (vinte e um) de prata e 21 (vinte e um) de bronze), 

conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal. 

 

4.1.3 Diplomas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

 

 

 

 

03 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm 

(formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo  constante no 

Anexo IV; 

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, 

policromia, impressão off set; 

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de fontes 

constam do Anexo IV; 

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão rígido, 

com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que caiba o diploma com 

folga. 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

d) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o tamanho 6 

pt; 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

4.2. Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de 

Araújo Soares 

 

4.2.1. Medalhas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

04 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5 

mm; 

b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de suporte 

para fita com 22 mm de largura útil; 

c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão nas cores 

verde e amarelo, medindo 20 mm de largura; 

d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador Hermann 

Byron, com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas e Desembargador Hermann Byron In Memoriam”, e na outra face,  

também em relevo, a inscrição “Medalha Desembargador Hermann Byron 

visa homenagear aqueles que contribuíram de forma decisiva para o 

crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.”, conforme modelo 

constante do Anexo V; 

e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo V;  

f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers,  com os seguintes 

tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 6; Desembargador 

Hermann Byron 7,5 e in Memoriam com 6. A inscrição do verso será em 

tamanho 7; 

g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo vermelho, 

em cuja tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL em tinta dourada. 

30 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

4.2.2 Diplomas: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

 

 

 

05 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato 

do papel A4 – Paisagem), conforme modelo Anexo VI; 

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, 

policromia, impressão off set; 

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de fontes 

constam do Anexo VI; 

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão rígido, 

com tampa, revestido de vulcapel vermelho, que caiba o diploma com 

folga. 

 

 

 

30 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

4.3. Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes 

Barreto Cardoso 

 

4.3.1. Medalhas: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

06 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5 

mm; 

b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de suporte 

para fita com 22 mm de largura útil; 

c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão nas cores 

verde e amarelo, medindo 20 mm de largura; 

d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador Barreto 

Cardoso, com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas, Medalha do Mérito, Desembargador Barreto Cardoso (in 

memorian)”, e na outra face, também em relevo, a inscrição “Medalha 

Desembargador Barreto Cardoso, visa a homenagear aqueles que 

contribuíram de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da 

Justiça Eleitoral 05/06/1945.”, conforme modelo constante do Anexo VII; 

e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo VII;  

f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os seguintes 

tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e Medalha do Mérito, 7; 

Desembargador Barreto Cardoso, 7,5 e in Memoriam com 6. A inscrição do 

verso será em tamanho 7; 

g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo vermelho, 

em cuja tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL em tinta dourada. 

30 
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4.3.2 Diplomas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

 

 

 

07 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato 

do papel A4 – Paisagem), conforme modelo Anexo VIII; 

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, 

policromia, impressão off set; 

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de fontes 

constam do Anexo VIII; 

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão rígido, 

com tampa, revestido de vulcapel vermelho, que caiba o diploma com 

folga. 

 

 

 

30 

 

5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.  

 

6 – PRAZO DE ENTREGA:  

Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 

5 (cinco) úteis, um modelo da medalha e do diploma, para ser submetido 

à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.  

Após a aprovação dos modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a empresa 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega definitiva no Almoxarifado.  

 

7 – LOCAL DE ENTREGA:  

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na 

Avenida Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL 

CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 

13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30.  
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8 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO  

8.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver 

dentro das especificações presentes neste termo de referência e seus 

anexos, observada a arte final fornecida pelo Contratante;  

8.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em 

embalagens individuais e lacradas;  

8.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, 

tributos e os demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das 

obrigações decorrentes dos contatos;  

8.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo 

recebimento das medalhas, bottons e diplomas.  

 

9 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO  

9.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação 

de Nota Fiscal/Fatura, o qual será devidamente atestado por servidor 

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato;  

9.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária 

de crédito, através do domicílio bancário pelo qual ela deseja receber seus 

créditos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado após o atesto do 

representante do TRE-AL, comprovando o atendimento ao objeto. Caso a 

fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será 

contado a partir de sua reapresentação;  

9.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto 

perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de sanções 

administrativas ou inadimplência contratual;  
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10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de 

Referência, a Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à 

empresa fornecedora penalidades previstas na legislação pertinente.  

10.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto 

em desacordo com as especificações e com a proposta, fora dos prazos 

estabelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia 

contra falhas e ou defeitos.  

 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

11.1 Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 

da Lei nº 8.666/93;  

11.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do 

objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro 

próprio as falhas detectadas, conforme Lei 8.666/93;  

11.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao 

fornecimento do objeto, sem que tal atividade implique em qualquer 

responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA;  

11.4 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do 

fornecimento do objeto, acompanhamento este que não eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos danos que 

forem causados à contratante ou a terceiros;  

11.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 

desempenhar a plena execução do contrato;  

11.6 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em 

desacordo com o cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer 

anormalidade na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o 

recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 

condições estabelecidas;  
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11.7 Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as 

providências ao bom andamento dos trabalhos;  

11.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições 

de preço e prazo estabelecidas neste Termo de Referência, após 

conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.  

 

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de 

Referência e respectivo Contrato;  

12.2 O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma 

amostra do item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste 

pelo contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias 

ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência 

de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste 

Termo de Referência.  

12.3 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante 

toda a vigência do Contrato;  

12.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou 

qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem 

prévia autorização da Contratante;  

12.5 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

que verificar na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos 

que forem solicitados pela Contratante;  

12.6 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos 

provenientes da execução do Contrato e às demais informações internas 

da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;  

12.7 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito 

fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de 

não ter sido executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;  
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12.8 Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer 

prejuízo material ou pessoal comprovadamente que possa advir direta ou 

indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício 

de sua atividade;  

12.9 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas 

acordadas e normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de 

forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da 

contratante.  

12.10 Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste 

Termo de Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  

12.11 A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir,  às 

suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais 

entregues em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando 

verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do 

prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a 

contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais 

cabíveis.  

 

Maceió, 20 de abril de 2021. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:  

 

Mônica Maciel Braga de Souza  

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral – TRE/AL 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto à consideração de Vossa Senhoria o

Termo de Referência (doc. 0881803) e respectivos anexos
(docs. 0881800 e 0881801), elaborado pela Sra. Secretária da
EJE, em atenção ao pedido formulado no Despacho
GSAD 0878748, no sentido de viabilizar a aquisição de
medalhas e diplomas determinada pela Presidência no
Despacho AEP 0868884.

De se observar que já houve aquisição (ainda
pendente de entrega) de item dessa natureza no corrente
exercício, conforme retrata o PA 0000977-53.2021.6.02.8000,
daaí a consulta formulada à Assessoria Jurídica sobre a
possibilidade da compra nos quantitativos demandados nestes
autos.

Em resposta, a AJ-DG assinalou no Parecer 391
(do c . 0880316), em complemento ao Parecer 387 (doc.
0879816):

a) Sendo previsível a necessidade de objeto
maior que recomende uma licitação,
injustificável é o fracionamento daquele objeto
em pequenas contratações por dispensa de
licitação;
b) In casu, em se optando pela utilização do
Sistema de Registro de Preços, o valor
máximo, considerando as aquisições deste
exercício,  deverá  observar o limite de
dispensa (R$ 17.600,00),   na conformidade
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com  o entendimento já adotado pela
Secretaria de Administração para este
exercício, na aquisição de medalhas (Proc.
SEI nº  0000977-53.2021.6.02.8000);
c) Em todo caso, há que se registrar, no termo
de dispensa, ou mesmo no edital de licitação
mediante SRP, a opção referente à Lei nº
8.666/93, conforme faculta o artigo 191, da Lei
nº 14.133/2021.  

 
Com esses breves apontamentos, remeto os autos à

consideração de Vossa Senhoria, pedindo vênia para sugerir
que o feito evolua à deliberação superior da Presidência
quanto à aprovação dos modelos inclusos nos citados anexos
do Termo de Referência (docs. 0881800 e 0881801), para que
possamos dar sequência à instrução.

Por fim, observa-se, do Despacho COMAP 0875019,
pedido para que os quantitativos a serem adquiridos sejam
confirmados, considerando-se os normativos que
estabeleceram as comendas:

Ademais, compulsando as Resoluções juntadas
a estes autos, a saber, Resolução TRE nº
15.986/2019 (Medalhas do Mérito
Eleitoral), 0870031, Resolução TRE nº
15.659/2016 (Comendas do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares), 0868890, e Resolução TRE nº
14.083/2004 (Medalhas do Mérito Eleitoral
Desembargador Domingos Paes Barreto
Cardoso), 0868891, verificamos que para a
Resolução que institui a Comenda do Mérito
Eleitoral Desembargador Hermann Byron de
Araújo Soares, 0868890, determinou-se em
seus Artigos 2º e 6º:

"Art. 2º A Comenda do Mérito
Eleitoral Desembargador Hermann
Byron de Araújo Soares,  será
acompanhada de diploma, assinado
pelo Presidente deste Tribunal, que
será entregue na mesma cerimônia
de agraciamento."
"Art. 6º Serão entregues no máximo 3
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(três) Comendas do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de
Araújo Soares por ano."

Nesse sentido, como nestes autos não consta a
intenção de compra de diplomas e o
quantitativo de Comendas a serem adquiridas
estão em número muito superior as que
efetivamenmte poderão ser entregues, no
período de um ano, sugiro, com a devida vênia,
que os valores a serem considerados no
respectivo Termo de Referência, sejam
confirmados pela área demandante.

 
Dessa forma, solicita-se que também seja objeto de

avaliação a modalidade de aquisição pelo sistema de registro
de preços, na forma aprovada pela AJ-DG, ou que sejam
revistos, se for o caso, os quantitativos indicados para
aquisição.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/04/2021, às 11:50, 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
0881817 e o código CRC DCC0A6AC.

0002345-97.2021.6.02.8000 0881817v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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CONCLUSÃO

Maceió, 22 de abril de 2021.
Senhor Presidente,
 
Nesta Diretoria-Geral os presentes autos, que tem

por finalidade a aquisição de honrarias (medalhas e diplomas),
nos termos do Despacho AEP 0868884.

 
Em trâmite de instrução, a Coordenadoria de

Material e Patrimônio informou que já tinham sido adquiridos
20 (vinte) unidades de medalhas e 20 (vinte) unidades de
diplomas no presente exercício, conforme se observa no
Processo SEI nº 0000977-53.2021.6.02.8000. Outrossim,
observou que o quantitativo de Comendas a serem adquiridas
estariam em número muito superior as que efetivamenmte
poderão ser entregues, no período de um ano, nos termos dos
normativos de regência.

 
O Termo de Referência fora anexado pela Escola

Judiciária Eleitoral (0881803).
 
O Senhor Secretário de Administração, após

consulta à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que se
pronunciou por meio dos Pareceres 387 (0879816) e 391
(0880316), acerca do fracionamento da despesa e modalidade
de licitação, sugeriu a evolução do feito à deliberação
superior da Presidência quanto aos modelos inclusos nos
respectivos anexos do TR, bem como para que os
quantitativos a serem adquiridos sejam objeto de confirmação,
consoante ponderação exposta pela COMAP.
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Desta feita, evoluo os autos à superior
consideração de Vossa Excelência, para necessária e
competente deliberação.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/04/2021, às 18:49, 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
0882426 e o código CRC 05F604E5.

0002345-97.2021.6.02.8000 0882426v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2021.
 

Processo SEI nº 0002345-97.2021.6.02.8000

Processo SEI nº 0000977-53.2021.6.02.8000

 

 

Observadas as manifestações que constam da instrução
destes autos, especialmente das que estão referidas em aparte da
Secretaria de Administração (0881817), ratificada, a seguir, pela
Diretoria-Geral (0882426), entendo que devem ser mantidos os
quantitativos de honrarias que constam no despacho inaugural
(0868884).

Nesse sentido, fica assimilada a opção de aquisição via
registro de preços ou, se for o caso, por meio de certame licitatório,
conforme bem esclareceu a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(0880316).

Deverá ser compreendido ainda como objetivo da
presente aquisição a impressão de diplomas e a confecção dos
invólucros respectivos.

Considerando que os autos do Processo SEI nº 0000977-
53.2021.6.02.8000 tramitam com similaridade de objeto quanto ao
tratado neste feito (SEI nº 0002345-97.2021.6.02.8000), e que neles
também consta despacho (0892874) registrado pela Coordenadoria
de Material e Patrimônio sugerindo que aquisição ali tratada seja,
dentro das possibilidades, assimilada pela reportada neste feito,
acolho a sugestão e oriento a reprodução deste ato também naqueles
autos.

Sigam, com isso, ambos os processos à Secretaria de
Administração para que sejam adotadas as providências necessárias
à aquisição das honrarias demandada.
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Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/05/2021, às 14:58, 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
0893822 e o código CRC 5F95B4F1.

0002345-97.2021.6.02.8000 0893822v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2021.
 
Aditando os termos do despacho 0893822, esta

Presidência aprova os Termos de Referência (0881800, 0881801 e
0881803) registrados nos autos pela Escola Judiciária Eleitoral.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/05/2021, às 16:15, 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
0893945 e o código CRC 492468C3.

0002345-97.2021.6.02.8000 0893945v1

Despacho AEP 0893945         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 59



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2021.
 
 
Tendo em vista os Despachos AEP 0893822 e GSAD

0893998, encaminho os presentes autos à SEIC para
necessária cotação e demais providências cabíveis.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2021, às 18:14, 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
0894018 e o código CRC D726B993.

0002345-97.2021.6.02.8000 0894018v1
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E-mail - 0894642

Data de Envio: 
  19/05/2021 16:31:08

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

Para:
    graficalitoranea@live.com
    vendas.casamarcelo@gmail.com
    pluscard@uol.com.br
    adm@megsport.com.br
    jjacyfilho@terra.com.br
    wanjour@uol.com.br
    dgbrindes@ig.com.br
    comercial@novasiciliano.com.br
    arte@mundialserigraf.com.br
    licitacoes@metalcouro.com.br
    licitacao@graficaescalada.com.br
    zanoello@zanoello.com.br
    contato@premiart.com.br
    vendasaquarela01@gmail.com
    gtr@graficagtr.com.br
    soraya@grafpel.com
    impactograficaed@hotmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    comercial@grafnobre.com.br
    poligraf@ofm.com.br
    vendas@graficaflamar.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    licitacoes@mouraramos.com.br
    miguel@grafmarques.com.br
    comercial@victoriagrafica.com.br
    magentagrafica@uol.com.br
    ge_mascarenhas@hotmail.com
    atendimento@graficailuminuras.com.br
    grbrindes.al@gmail.com
    markgraficadigital@gmail.com
    ciro@graficaimperador.com.br
    atendimento@graficaimperador.com.br
    poligrafmcz@hotmail.com
    graca@grafmarques.com.br
    youbrindes@outlook.com
    vendas1@casadasplacas.com.br
    contato@emporiodosmetais.com.br
    licitacao@metalvest.com.br

Assunto: 
  Solicita cotação de medalhas e diplomas

Mensagem: 
  Senhoras e Senhores,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas e diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes no termo de
referência e demais anexos.
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes 
SEIC/TRE-AL

Anexos:
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    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
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E-mail - 0896596

Data de Envio: 
  25/05/2021 10:17:13

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

Para:
    dgbrindes@ig.com.br

Assunto: 
  Quantitativo de medalhas

Mensagem: 
  Conforme termo de referência já encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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De: dgbrindes@ig.com.br
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 26/05/2021 04:24 PM
Assunto: [seic] Quantitativo de medalhas

Prezados, boa tarde. 
Conforme solicitado, segue em anexo nossa proposta de preços.
Cordialmente, 
Mariana Pezarim

Em Ter, Mai 25, 2021 às 10:17, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Conforme termo de referência já encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela  do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma)
de  ouro, 21(vinte  e  uma)  de  prata  e 21(vinte  e  uma)  de  bronze), conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

b) 63  (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma)
de  ouro, 21(vinte  e  uma)  de  prata  e 21(vinte  e  uma)  de  bronze), conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63  (sessenta e três) diplomas  do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada
como anexo ao termo de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann
Byron de Araújo Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann
Byron de Araújo Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito  Eleitoral  Desembargador  Domingos  Paes
Barreto Cardoso", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do  "Mérito  Eleitoral  Desembargador  Domingos  Paes
Barreto Cardoso", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html
(Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: Proposta
2.pdf

Tamanho:
280k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=R9KK84PL8I...
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WWW.DGBRINDES.COM.BR 

  
 

E-mail: dgbrindes@ig.com.br 
  

       
  

  
 

Marcio Sandro Mallet Pezarim - EPP 

  
 

CNPJ.04.743.532/0001-70 

  
  

        Insc.Est. Nº 117.166.079.118       -       Insc.Mun. Nº 3.068.226-6 

  
 

Fones:(11) 2063-3485 / (11) 97606.8043 
  

 
       Rua Barão de Loreto, 259 - SALA 01 - Ipiranga - Cep: 04.265-030 - SP/SP 

                  

 
A/C PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
Escola Judiciária Eleitoral 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 
Conforme solicitado, segue nosso orçamento para aquisição do material abaixo discriminado: 
 

ITEM MATERIAL QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela,sendo:  
21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de 
lapela ouro; 21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral 
e botons de lapela prata; e 21 (vinte e uma) Medalhas do 
Mérito Eleitoral e botons de lapela bronze; 

63 R$ 150,00 R$ 9.450,00 

2 Boton de Lapela 63 R$ 25,00 R$ 1.575,00 

4 
Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann 
Byron de Araújo Soares 

30 R$ 200,00 R$ 6.000,00 

6 
Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos 
Paes Barreto Cardoso 

30 R$ 200,00 R$ 6.000,00 

 
VALOR TOTAL GERAL: R$ 23.025,00 (Vinte e três mil e vinte e cinco reais). 
 
*NÃO TRABALHAMOS COM O RESTANTE DOS ITENS 
 
Declaramos que todos os custos envolvidos no fornecimento do material, tais como frete e 
todos os tributos incidentes, estão inclusos no valor. 
 
Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias  
 
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias 
  
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias 
 
Dados Bancários: Banco do Brasil 001 
Agência: 6809-8 – Conta Corrente: 1070-7 
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Favorecido: Marcio Sandro Mallet Pezarim – EPP 
 
 
São Paulo, 26 de maio de 2021. 
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E-mail - 0900162

Data de Envio: 
  02/06/2021 14:58:39

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

Para:
    premiumt@terra.com.br
    higorfernandessantos@hotmail.com
    comercial@eloartpersonalizados.com.br

Assunto: 
  Cotação de preços medalhas e demais itens

Mensagem: 
  Senhoras e Senhores,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas, bottons e diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes no termo de
referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0900747

Data de Envio: 
  04/06/2021 11:05:44

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

Para (com cópia oculta):
    contato@hsports.net.br
    comercial@eloartpersonalizados.com.br
    rogerio_evora@hotmail.com

Assunto: 
  Cotação de preços medalhas e demais itens

Mensagem: 
  Senhoras e Senhores,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas, bottons e diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes no termo de
referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0900776

Data de Envio: 
  04/06/2021 11:33:39

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

Para:
    adm@megsport.com.br

Assunto: 
  Solicita cotação de medalhas e diplomas

Mensagem: 
  Senhor João Júnior,

Conforme antecipado por contato telefônico (27 99581-1964), reforçamos a solicitação de
encaminhamento de proposta de preço para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas, bottons e
diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes no termo de referência e demais
anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0900784

Data de Envio: 
  04/06/2021 11:40:25

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

Para:
    morrugaesportes@gmail.com

Assunto: 
  Solicita cotação de medalhas, botons e diplomas

Mensagem: 
  Senhor Ricardo,

Conforme anunciado em contato telefônico (11 4712-1706 e 11 97626 7050), solicitamos o
encaminhamento de proposta de preço para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas, bottons e
diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes no termo de referência e demais
anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0900794

Data de Envio: 
  04/06/2021 11:50:35

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

Para:
    rmb.licitacao@hotmail.com

Assunto: 
  Solicita cotação de medalhas, botons e diplomas

Mensagem: 
  Senhor Roger,

Conforme anunciado por contato telefônico (49 3304-5883), solicitamos o encaminhamento de proposta
de preço para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas, bottons e diplomas, conforme
características técnicas e artísticas constantes no termo de referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf

E-mail SEIC 0900794         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 71



E-mail - 0901333

Data de Envio: 
  07/06/2021 13:41:28

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

Para:
    eloart@eloart.com.br

Assunto: 
  Cotação de preço

Mensagem: 
  Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas, bottons e diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes no termo de
referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0902314

Data de Envio: 
  08/06/2021 16:56:32

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

Para (com cópia oculta):
    contato@fortunebrindes.com.br

Assunto: 
  Cotação de preços medalhas e demais itens

Mensagem: 
  Senhoras e Senhores,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas, bottons e diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes no termo de
referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0902315

Data de Envio: 
  08/06/2021 16:59:22

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

Para:
    contato@fortunebrindes.com.br

Assunto: 
  Cotação de preços medalhas e demais itens

Mensagem: 
   Caro Senhor 

Conforme por whatsapp (61 3201-1483), reforçamos a solicitação de encaminhamento de proposta de
preço para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas, bottons e diplomas, conforme
características técnicas e artísticas constantes no termo de referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0902322

Data de Envio: 
  08/06/2021 17:05:16

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

Para:
    ritmo@ritmobrindes.com.br

Assunto: 
  Cotação de preços medalhas e demais itens

Mensagem: 
   Caro Senhor 

Conforme por whatsapp ( (11) 99983-8080 ), reforçamos a solicitação de encaminhamento de proposta de
preço para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas, bottons e diplomas, conforme
características técnicas e artísticas constantes no termo de referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0902565

Data de Envio: 
  09/06/2021 09:42:34

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

Para:
    brindes@emporiodosmetais.com.br

Assunto: 
  Cotação de medalhas e outros itens

Mensagem: 
   Caro Senhor

Conforme contato por whatsapp ((11) 99508-5057), reforçamos a solicitação de encaminhamento de
proposta de preço para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas, bottons e diplomas, conforme
características técnicas e artísticas constantes no termo de referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0902569

Data de Envio: 
  09/06/2021 09:51:30

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

Para (com cópia oculta):
    vendas@casadasplacas.com.br

Assunto: 
  Cotação de preços medalhas e demais itens

Mensagem: 
  Caro Senhor

Conforme contato por whatsapp ((11) 99508-5057), reforçamos a solicitação de encaminhamento de
proposta de preço para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas, bottons e diplomas, conforme
características técnicas e artísticas constantes no termo de referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0904178

Data de Envio: 
  11/06/2021 13:52:08

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

Para:
    artisti@artisti.com.br

Assunto: 
  Cotação medalhas e outros itens

Mensagem: 
   Caro Senhor

Conforme por whatsapp (11 98670-1972), reforçamos a solicitação de encaminhamento de proposta de
preço para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas, bottons e diplomas, conforme
características técnicas e artísticas constantes no termo de referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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E-mail - 0904179

Data de Envio: 
  11/06/2021 13:58:49

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

Para:
    ferreirasignrio@gmail.com

Assunto: 
  Cotação medalhas e outros itens

Mensagem: 
   Caro Senhor

Conforme por whatsapp (21 96488-0641), reforçamos a solicitação de encaminhamento de proposta de
preço para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas, bottons e diplomas, conforme
características técnicas e artísticas constantes no termo de referência e demais anexos.

Conforme termo de referência encaminhado e em anexo, os quantitativos serão:

a) 63 (sessenta e três) botons de lapela do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e
uma) de prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de
referência;

b) 63 (sessenta e três) medalhas do "Mérito Eleitoral", sendo 21(vinte e uma) de ouro, 21(vinte e uma) de
prata e 21(vinte e uma) de bronze), conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

c) 63 (sessenta e três) diplomas do "Mérito Eleitoral", conforme arte encaminhada como anexo ao termo
de referência;
"
d) 30 (trinta) medalhas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

e) 30 (trinta) diplomas do "Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares", conforme arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

f) 30 (trinta) medalhas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;

g) 30 (trinta) diplomas do "Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso", conforme
arte encaminhada como anexo ao termo de referência;
Pede-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse em
fornecer tais itens, em sendo o caso.

Desde já, agradeço.

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
    E_mail_0904178.html
    Termo_de_Referencia_0881803_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881801_ANEXOS___DIPLOMAS.pdf
    Termo_de_Referencia_0881800_ANEXOS___MEDALHAS.pdf
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Rua Sargento Silvino Macedo, 208 – Imbiribeira – Recife –PE - CEP.: 51.160-060 
CNPJ: 09.583.635/0001-33 – Insc. Municipal: 390.965-4 - Insc. Estadual: 036631086 

 

   

Recife, 14 de junho de 2021. 

 

TER – AL. 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

Venho por meio desta, enviar nossa proposta de preço do material solicitado. 

 

Item 01: - 63 BOTONS DE LAPELA EM METAL GRAVADO EM RELEVO MED. 1,5X2,75cm 
COM BANHO METALIZADO NAS CORES: 21 OURO / 21 PRATA / 21 BRONZE, PINTURA 
CONFORME LAYOUT E COM ATACADOR TIPO PINO (PERCEVEJO). 
Valor Unitário: R$ 100,00.  
 
Item 02: - 63 MEDALHAS (MÉRITO ELEITORAL) EM METAL GRAVADO EM RELEVO MED. 
5cm DE DIAMETRO COM BANHO METALIZADO NAS CORES: 21 OURO / 21 PRATA / 21 
BRONZE, PINTURA CONFORME LAYOUT E FITA GURGURÃO AZUL COM FILETE 
DOURADO CONDICIONADA EM CAIXA DE VELUDO PRETO. 
Valor Unitário: R$ 300,00.  
 
 
Item 03: - 30 MEDALHAS (MÉRITO ELEITORAL DESEMBARGADOR HERMANN) EM 
METAL GRAVADO DOURADO EM RELEVO MED. 5cm DE DIAMETRO COM PINTURA 
CONFORME LAYOUT E FITA GURGURÃO VERDE E AMARELA, DENTRO DE ESTOJO DE 
VELUDO PRETO. 
Valor Unitário: R$ 300,00.  
 
Item 04: - 30 MEDALHAS (MÉRITO ELEITORAL DESEMBARGADOR DOMINGOS) EM 
METAL GRAVADO DOURADO EM RELEVO MED. 5cm DE DIAMETRO COM PINTURA 
CONFORME LAYOUT E FITA GURGURÃO VERDE E AMARELA, DENTRO DE ESTOJO DE 
VELUDO PRETO. 
Valor Unitário: R$ 300,00.  
 
 
Valor Total: R$ 43.200,00. 
 

 

Prazo de produção: À combinar. 

Forma de pagamento: Empenho. 

 

 

Validade da Proposta: 30 Dias 
 
 
Atenciosamente, 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3073 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de pesquisa de preço que visa a

contratação de empresa especializada para aquisição de
medalhas, bótons e diplomas a serem outorgados pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Termo de
Referência 0881803, 0881800, 0881801,  devidamento
aprovado pelo despacho AEP 0893945.

 
Desde o dia 16/05/2021, esta unidade solicita

propostas a vários potenciais fornecedores. Foram efetivadas
consultas a diversas empresas na prestação dos serviços
requeridos, em Maceió e fora do estado de Alagoas, conforme
se observa das correspondências eletrônicas: 0894642,
0896596, 0900162, 0900747, 0900776, 0900784, 0900794,
0901333, 0902314, 0902315, 0902322, 0902565, 0902569,
0904178, 0904179. As solicitações por e-mail, por diversas
vezes, foram reforçadas por contatos telefônicos e/ou
mensagens pelo whatsapp.

 
Destaque-se que várias empresas não respodenram

à solicitação e outras demonstraram desiteresse no
fornecimento dos bens: 0904945, 0904946 e 0904947.

 
Transcorrido quase um mês das primeiras

tentativas de obtenção de propostas e após o contato com
cerca de 48  empresas, até a presente data, somente três
empresas apresentaram proposta apenas para os itens
medalhas e bótons de lapela, são elas: a) DG Brindes
(0897540); b) Casa Design (0904564) e c) J R
MACHADOCOMÉRCIO E SERVIÇOS ME (0905321).

 
Assim, em relação as propostas recebidas neste

procedimento apresentaram os seguintes valores unitários:
 

Botons Medalhas do Medalhas do
"Mérito
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EMPRESA

Botons
de lapela

do
"Mérito

Eleitoral"

Medalhas
do

"Mérito
Eleitoral"

"Comendas
do Mérito Eleitoral

Desembargador
Hermann B de

A Soares"

"Mérito
Eleitoral

Desembargador
Domingos Paes

Barreto
Cardoso"

DG
Brindes R$ 25,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 200,00

Casa
Design R$ 100,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00

JR
Machado R$ 30,00 R$ 300,00 R$ 310,00 R$ 310,00

*valores unitários
 

Por outro lado, já tramitou neste Tribunal o
procedimento nº 0000977-53.2021.6.02.8000, que versava
sobre a aquisição de 20 medalhas e 20 diplomas, aquisição
que depois foi absorvida neste procedimento. As propostas
recebidas naquele procedimento apresentaram os valores
abaixo elencados e são datadas de março de 2021:

 

Empresa Valor unitário
Medalhas Diplomas

Nova Formalta - 0866116 R$ 380,00 R$180,00
ArtCard - 0864990 R$ 150,00 R$ 55,00

Nova Siciliano - 0862929 R$ 560,00 R$ 85,00
DG Brindes - 0862927 R$ 150,00 -

 
 
Naquela oportunidade, foi contratada a empresa

ArtCard que após inúmeros entraves apresentou um produto
em desconformidade com aquele contratado e reconheceu a
impossibilidade de fornecer os bens adquiridos. Por esse
motivo, não terá suas propostas consideradas nesta
informação.

 
As propostas apresentadas no procedimento

anterior, em especial, quanto aos diplomas impressos, item
para o qual não se obteve cotação nestes autos, podem ser
aproveitadas neste procedimento, uma vez que datam de
março de 2021, não excedendo ao prazo de 6 (seis) meses de
antecedência da data de divulgação do instrumento
convocatório, previsto no art. 5º, inciso IV, da IN nº 73, de 5
de agosto de 2020, que dispõe sobre o procedimento
administrativo para a realização de pesquisa de preços para a
aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no
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âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional.

 
Com essa considerações, chegamos ao seguinte

panorama de valores médios:
 

ITEM
Valor

unitário
médio

Quantidade Valor total

Medalhas do "Mérito
Eleitoral" R$ 250,00 63 R$ 15.570,00

Medalhas do "Comendas do
Mérito Eleitoral

Desembargador Hermann
Byron de Araújo Soares"

R$ 270,00 30 R$ 8.100,00

Medalhas do "Mérito
Eleitoral Desembargador
Domingos Paes Barreto

Cardoso"
R$ 270,00 30 R$ 8.100,00

Botons de lapela do
"Mérito Eleitoral" R$ 51,70 63 R$ 257,10

Diplomas R$ 107,00 123 R$ 13.161,00
TOTAL R$ 45.188,10

 
Reitere-se que ante a escassez de retorno das

empresas, em especial, quanto aos diplomas impressos,
reforça-se a necessidade de utilização das propostas, ainda
válidas, do procedimento nº 0000977-53.2021.6.02.8000. Além
disso, o âmbito de publicidade alcançado com o procedimento
licitatório mostra-se bem maior do que aquele atingido numa
mera consulta de preços, fazendo-se necessária a evolução
dos presentes autos para realização do respectivo processo
licitatório.

 
Assim, tendo em vista o quadro-resumo acima,

sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019, sem restrição de
participação de microempresa e empresa de pequeno porte.

 

 
 

À deliberação superior,
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Respeitosamente,

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 15/06/2021, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/06/2021, às 17:15, 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
0904954 e o código CRC A716F9FD.

0002345-97.2021.6.02.8000 0904954v33
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J  R   MACHADO  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  ME 
CNPJ:   01.756.582/0001.01   -   INSC.EST:   86.100.274   -   jrmachadocomercio@gmail.com 

 

Rua Columbia , 80 Quintino Bocaiuva – Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 21380-170 – TEL: (021) 3357-8652 – jrmachadocomercio@gmail.com 

 

Rio de Janeiro, 15 de junho 2021. 

 

  Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 

 

ORÇAMENTO 

 

 Prezado Cliente, vimos através desta, apresentar nossa proposta de preços para o 

confecção/fornecimento conforme especificações a seguir. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT  UN. VALOR UNIT. PREÇO TOTAL 

01 Medalhas do Mérito Eleitoral  63 UND R$ 300,00 R$ 18.900,00 

02 Botons de lapela 63 UND R$ 30,00 R$ 1.890,00 

03 
Comendas do Mérito Eleitoral 
Desembargador Hermann Byron de 
Araújo Soares 

30 UND R$ 310,00 R$ 9.300,00 

04 
Medalhas do Mérito Eleitoral 
Desembargador Domingos Paes 
Barreto Cardoso 

30 UND R$ 310,00 R$ 9.300,00 

TOTAL: R$ 39.390,00 

 

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 39.390,00 

(Trinta e nove mil, trezentos e noventa reais.) 

 

JR MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME                                                   

Telefone: (21) 3357-8652 

CNPJ: 01.756.582/0001-01  

Endereço: Rua Colúmbia, 80 - Quintino Bocaiúva, Rio de Janeiro - RJ            

E-mail: jrmachadocomercio@gmail.com 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

Prazo de entrega: Á combinar 
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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 junho de 2021.

À SAD

Senhor Secretário,

De acordo com o Despacho SEIC 0904954, encaminho os presentes autos para a
deliberação de Vossa Senhoria, em atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº
15.787/2017, de 15/02/2017.

Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito, conforme determina o
mencionado artigo e à SLC para adiantar a minuta de edital, em virtude de solicitação
verbal da titular desta Coordenadoria.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 15/06/2021, às 18:14, 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
0905393 e o código CRC 6C6D2594.

0002345-97.2021.6.02.8000 0905393v1
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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 junho de 2021.
Acuso ciência da Informação 3073, da SEIC

(doc. 0904954) e remeto os autos à COFIN, em reforço ao
Despacho COMAP 0905393, e à SLC, para elaboração da
minuta do edital.

Acerca da reserva de crédito, a COFIN deverá
considerar os valores cancelados da aquisição malograda de
que trata o PA 0000977-53.2021.6.02.8000, além das
diretrizes do Despacho AEP 0893822.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/06/2021, às 21:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905424 e o código CRC F60A5D1B.

0002345-97.2021.6.02.8000 0905424v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0905424).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/06/2021, às 09:43, 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
0905486 e o código CRC D699B877.

0002345-97.2021.6.02.8000 0905486v1
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  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)______________
  16/06/21  14:29      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : ROBSON         
  DATA EMISSAO    : 16Jun21                            NUMERO  : 2021ND000355   
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
  OBSERVACAO                                                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 355 (0905655).

Observação:

Contratação de empresa especializada para aquisição de
medalhas e diplomas. Montante reservado nos termos do despacho GSAD
0905424, conforme a seguir: "Acerca da reserva de crédito, a COFIN deverá
considerar os valores cancelados da aquisição malograda de que trata o
PA 0000977-53.2021.6.02.8000".

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 16/06/2021, às 14:43, 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
0905656 e o código CRC 8AD6E4C1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
À COFIN,
Para complementar a reserva de crédito, de modo a

totalizar o valor estimado pela SEIC de R$ 45.188,10,
conforme evento 0904954.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 16/06/2021, às 15:40, 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
0905746 e o código CRC 098B318E.

0002345-97.2021.6.02.8000 0905746v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0002345-97.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 

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

 

   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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo – 
medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme especificações descritas nos Anexos 
deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MODELOS E DO MATERIAL FINAL  
 
2.1.                 A Contratada deverá providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias após o 
recebimento da Nota de Empenho, um modelo da medalha e do diploma, que serão 
submetidos à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após a aprovação dos 
modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
confecção e entrega definitiva dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo I). 
  
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
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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: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

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

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49;  

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

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

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

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

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

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

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

III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  
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6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  
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7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

8.3.2.  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. 
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8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

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. 
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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: 

b) 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. 

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

vencedor, para fins de pagamento; 

d) conter a descrição do item ofertado; 

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

 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 
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licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada por 
correio eletrônico (e-mail), na Seção de Almoxarifado deste Regional, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL, CEP: 57083-410, Tel: (82) 3328-1947, no 
horário das 13 às 19 horas, de segunda a quinta, e das 7h30 Às 13h30 às sextas–feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 

 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Minuta de edital (0905753)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 113



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 
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; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
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injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto 
na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

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

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

17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
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17.13.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

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

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

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

 
17.15.1.  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. 

 
17.16.  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. 
 
17.17.  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, contados após o atesto da Nota Fiscal/Fatura 
por servidor especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato  e 
comprovar o atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo 
prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação.   
 
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. 
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 
8.666/93;  

c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 
da CONTRATADA;  

d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas 
quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;  

e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas; 
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g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I), após conferência e o atesto do Fiscal do 
Contrato. 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da Contratada: 

 
a) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência (Anexo I);  
 
b) Apresentar, às suas expensas, uma amostra do item sob sua responsabilidade, para fins 
de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias 
ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou 
por estar em desacordo com as especificações do Termo de Referência; 
 
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  
 
d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante;  
 
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante;  
 
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 
execução do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a 
Contratada tiver conhecimento;  
 
g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada 
anteriormente qualquer tipo de procedimento; 

 
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou 
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;  
 
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da contratante.  
 
j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de 
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  
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k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais 
entregues em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não 
atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e 
à aplicação das sanções legais cabíveis; 
 
l) Entregar os produtos finais acondicionados em embalagens individuais e lacradas; 
 
m) Incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos; 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

 
o) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

 
p) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
q) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
r) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
s) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

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

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
2312. 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 - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO I-B – Modelos dos itens; 
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 2021. 
 

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

          TERMO DE REFERÊNCIA 

  

Contratação de Empresa (s) para a confecção de Medalhas, Bottons de Lapela e Diplomas 

 

1 – OBJETO Contratação de firma(s) especializada(s) para aquisição de medalhas e diplomas 
que serão outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como homenagem e/ou 
reconhecimento de mérito a pessoas que se destacarem por relevantes serviços prestados na 
área de atuação da Justiça Eleitoral, conforme especificações, quantidades e condições 
apresentadas a seguir. As medalhas e diplomas constituem dois itens distintos e poderão ser 
licitados separadamente, sendo facultado a cada interessado concorrer a ambos ou apenas a 
um deles. 

 

2 – JUSTIFICATIVA  

Este Tribunal, com o objetivo de prezar pela memória da Justiça Eleitoral em Alagoas, bem 
como reconhecer e evidenciar personalidades, magistrados, servidores e entidades cuja 
atuação mereça reverência pelos serviços prestados à sociedade e à integração popular à 
democracia no âmbito regional, instituiu, por meio da Res.-TRE/AL nº 14.083/2004, a Medalha 
do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso.  

Já por meio da Res.-TRE/AL nº 15.659/2016, esta Corte concebeu a Comenda do Mérito Eleitoral 
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares, cujo escopo é laurear cidadãos cuja 
dedicação e operosidade hajam aperfeiçoado e fortalecido esta Especializada e o ideal 
democrático no Estado de Alagoas.  

A seguir, por meio da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, este Regional, objetivando conferir 
reconhecimento à atuação de membros e servidores da Justiça Eleitoral em Alagoas, isso com 
esteio no permissivo ínsito no artigo 237, inciso II, da Lei nº 8.112/90, instituiu a Medalha do 
Mérito Eleitoral. 

 É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja 
atuação contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça 
Eleitoral. 

 

3 – QUANTIDADES:  

3.1 - 63 (sessenta e três) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela,sendo:  
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21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela ouro;  

21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela prata; e  

21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela bronze;  

3.2 - 30 (trinta) Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares;  

3.3 - 30 (trinta) Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES:  

4.1. Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela 

 4.1.1.Medalhas: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

01 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 
espessura de 3,5 mm; b) Serão estampadas, esmaltadas e 
fundidas em cobre e com banhos de ouro, prata e bronze, 
polidos, dispondo de suporte (passador) fixo à medalha, para 
fita com 22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá vir 
acompanhada de fita de gorgurão na cor azul escuro, com duas 
faixas douradas ao centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de 
largura, com as extremidades abainhadas em cuja ponta será 
fixado um cordão de seda para amarrar ao pescoço; d) Deverão 
ostentar em uma face, em alto-relevo e esmaltada, a logomarca 
da Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 
amarelo, branco e verde), contornada por círculo na cor da 
medalha, círculo esmaltado branco com a inscrição em alto-
relevo “Medalha do Mérito Eleitoral”, círculo vazado e esmaltado 
em branco, círculo de raios rajados, em relevo, na cor da 
medalha, círculo tracejado na cor da medalha, e, na outra face, 
também em relevo, a inscrição “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL DE ALAGOAS”, caixa alta, conforme especificações 
detalhadas no constante dos Anexos I e II; e) Todas as inscrições 
utilizarão a fonte Arial, com os seguintes tamanhos: Medalha do 
Mérito Eleitoral, 8,5 pt; RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL DE ALAGOAS, 8,5 pt; f) As medalhas deverão estar 
acompanhadas de caixas de veludo azul escuro, nas medidas 10 

63 
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cm x 12 cm x 3 cm, onde deverão ser acondicionadas. 

4.1.1.1. Observação:  

O total de 63 (sessenta e três) medalhas fica dividido em 21 (vinte e uma) de ouro, 21 (vinte e 
uma) de prata e 21 (vinte e uma) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal. 

 

4.1.2. Boton de Lapela: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

02 

a) Terão o formato especificado no Anexo I-B, com largura 
de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 
mm;  

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e 
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada 
boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão 
metálica para fixação no pino provida de mola interna de 
acionamento;  

c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada, 
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da 
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a 
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE 
ALAGOAS”, caixa alta, e na parte inferior do boton, a 
inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em 
caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em relevo, 
plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme 
especificações detalhadas no constante do Anexo I-B; 

d) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o 
tamanho 6 pt; 

63 

4.1.2.1. Observação:  

O total de 63 (sessenta e três) botons de lapela fica dividido em 21 (vinte e um) de ouro, 21 
(vinte e um) de prata e 21 (vinte e um) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo 
Tribunal.
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4.1.3 Diplomas: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

03 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo 
constante no Anexo I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta 
alvura, policromia, impressãooff set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de 
fontes constam do Anexo I-B;  

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de 
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, 
que caiba o diploma com folga. 

63 

4.2. Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares 

4.2.1.Medalhas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

04 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 
espessura de 3,5 mm;  

b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de 
suporte para fita com 22 mm de largura útil;  

c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão 
nas cores verde e amarelo, medindo 20 mm de largura;  

d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador 
Hermann Byron, com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e Desembargador Hermann Byron 
In Memoriam”, e na outra face, também em relevo, a inscrição 
“Medalha Desembargador Hermann Byron visa homenagear 

30 
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aqueles que contribuíram de forma decisiva para o crescimento 
e engrandecimento da Justiça Eleitoral.”, conforme modelo 
constante do Anexo I-B;  

e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo I-B;  

f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os 
seguintes tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 6; 
Desembargador Hermann Byron 7,5 e in Memoriam com 6. A 
inscrição do verso será em tamanho 7; 

g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo 
vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL 
em tinta dourada 

4.2.2 Diplomas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

05 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme Anexo I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta 
alvura, policromia, impressão off set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de 
fontes constam do Anexo I-B;  

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de 
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel vermelho, que 
caiba o diploma com folga. 

30 

4.3. Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso 

4.3.1.Medalhas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
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06 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 
espessura de 3,5 mm;  

b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de 
suporte para fita com 22 mm de largura útil;  

c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão 
nas cores verde e amarelo, medindo 20 mm de largura;  

d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador 
Barreto Cardoso, com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, Medalha do Mérito, 
Desembargador Barreto Cardoso (in memorian)”, e na outra 
face, também em relevo, a inscrição “Medalha Desembargador 
Barreto Cardoso, visa a homenagear aqueles que contribuíram 
de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da 
Justiça Eleitoral 05/06/1945.”, conforme modelo constante do 
Anexo I-B;  

e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo I-B;  

f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os 
seguintes tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 
Medalha do Mérito, 7; Desembargador Barreto Cardoso, 7,5 e in 
Memoriam com 6. A inscrição do verso será em tamanho 7;  

g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo 
vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL 
em tinta dourada. 

30 

 

4.3.2 Diplomas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

07 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo Anexo 
I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta 

30 
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alvura, policromia, impressão off set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de 
fontes constam do Anexo VIII; 

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de 
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel vermelho, que 
caiba o diploma com folga. 

5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.  

6 – PRAZO DE ENTREGA: 

Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) úteis, 
um modelo da medalha e do diploma, para ser submetido à unidade fiscalizadora para 
análise e aprovação. Após a aprovação dos modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a 
empresa terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega definitiva no Almoxarifado.  

7 – LOCAL DE ENTREGA:  

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 
7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: 
de segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

8 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO  

8.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das 
especificações presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final 
fornecida pelo Contratante;  

8.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e 
lacradas;  

8.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os 
demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos 
contatos;  

8.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento das medalhas, 
bottons e diplomas. 

9 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO  

Minuta de edital (0905753)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 127



 
3

2 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

9.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota 
Fiscal/Fatura, o qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para 
acompanhar e fiscalizar o contrato;  

9.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, 
através do domicílio bancário pelo qual ela deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o 
atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual 
magnitude será contado a partir de sua reapresentação;  

9.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou 
inadimplência contratual; 

10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a 
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades 
previstas na legislação pertinente.  

10.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com 
as especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem 
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos. 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Fiscalizar a execução do objeto, nostermos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

11.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, 
conforme Lei 8.666/93;  

11.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 
da CONTRATADA;  

11.4 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do 
objeto, acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades 
previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

11.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

11.6 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
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podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações 
e condições estabelecidas; 

11.7 Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

11.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do 
Contrato. 

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo 
Contrato;  

12.2 O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob 
sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as 
alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, 
por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo 
de Referência.  

12.3 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  

12.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante;  

12.5 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante;  

12.6 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 
execução do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a 
Contratada tiver conhecimento;  

12.7 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada 
anteriormente qualquer tipo de procedimento; 

12.8 Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou 
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade; 
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12.9 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da contratante.  

12.10 Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de 
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  

12.11 A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as 
exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, 
estando os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do 
TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais 
cabíveis.  

Maceió, 20 de abril de 2021. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral – TRE/AL 
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   ANEXO I-A 

      DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR                          
TOTAL 

01 

Medalhas do "Mérito Eleitoral", 
conforme especificações 

constantes do subitem 4.1.1 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 250,00 R$ 15.570,00 

02  

Botons de lapela do "Mérito 
Eleitoral", conforme especificações 

constantes do subitem 4.1.2 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 51,70 R$ 257,10 

03 
Diplomas, conforme especificações 

constantes do subitem 4.1.3 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 107,00 R$ 6.741,00 

04 

Medalhas do "Comendas do Mérito 
Eleitoral Desembargador Hermann 
Byron de Araújo Soares", conforme 

especificações constantes do 
subitem 4.2.1. do Anexo I deste 

Edital. 

30 R$ 270,00 R$ 8.100,00 

05 
Diplomas, conforme especificações 

constantes do subitem 4.2.2. do 
Anexo I deste Edital. 

30 R$ 107,00 R$ 3.210,00 

06 

Medalhas do "Mérito Eleitoral 
Desembargador Domingos Paes 

Barreto Cardoso", conforme 
especificações constantes do 

subitem 4.3.1 do Anexo I deste 

30 R$ 270,00 R$ 8.100,00 
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Edital. 

07 
Diplomas, conforme especificações 

constantes do subitem 4.3.2. do 
Anexo I deste Edital. 

30 R$ 107,00 R$ 3.210,00 
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ANEXO I-B 

MODELOS DOS ITENS 

                                        

                                       Disponíveis no link:  

 

http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/ 
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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 3103 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
material de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, que serão
outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como homenagem
e/ou reconhecimento de mérito a pessoas que se destacarem por relevantes
serviços prestados na área de atuação da Justiça Eleitoral.
 
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude da Informação SEIC (evento 0904954).
 
Informo, ainda, que foi complementado o item relativo às Sanções
Administrativas, na minuta do edital.
 
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, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos, inclusive a complementação acima citada.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/06/2021, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 16/06/2021, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905757 e o código CRC 5F71BF2B.

0002345-97.2021.6.02.8000 0905757v2
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para complementar a reserva de

crédito objeto destes autos na forma do Despacho SLC 0905746.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 16/06/2021, às 16:50,
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
0905808 e o código CRC A39428FC.

0002345-97.2021.6.02.8000 0905808v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Retornam os autos para, de acordo com o Despacho

SLC 0905757, complementar a reserva inicialmente
efetuada(0905655) em R$ 42.188,10, de modo a totalizar o
valor estimado pela SEIC de R$ 45.188,10.

Inicialmente, convém ressaltar que efetuamos a
reserva de crédito no valor de R$ 3.000,00, em razão de
tratar-se de aquisição pelo sistema de registro de preços, que
não significa a necessária aquisição imediata e,
principalmente, pelo Despacho GSAD 0905424 que, de certa
forma, leva a crer que o valor a ser reservado para efetiva
aquisição imediata seria este, conforme a seguir: "Acerca da
reserva de crédito, a COFIN deverá considerar os valores
cancelados da aquisição malograda de que trata o
PA 0000977-53.2021.6.02.8000, além das diretrizes do
Despacho AEP 0893822."

Pois bem, para reforçar o nosso entendimento,
informamos que a unidade EJE só dispõe de R$ 4.489,09 de
crédito orçamentário, conforme demonstrrativo abaixo:

167674   0100000000   339031     070276   ADM
MATEXP                  1.100,00
                     167674   0100000000   339039     070276   ADM
ESCJUD                    3.389,09

 
Por fim, caso seja necessário efetuar o reforço

pretendido, se faz necessário apontar de onde serão
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direcionados recursos para atender ao pleito.
 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 16/06/2021, às 17:57, 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
0905862 e o código CRC E59CB795.

0002345-97.2021.6.02.8000 0905862v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
Devolvo os autos à COFIN, para promover a

emissão de pré-empenho com valores inicialmente indicados
para manutenção de imóveis, devendo a Unidade promover
levantamento das despesas estimadas executadas até o
presente momento (para detectar eventuais sobras), como
forma de reavaliramos a situação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/06/2021, às 18:24, 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
0905972 e o código CRC 94C499C1.

0002345-97.2021.6.02.8000 0905972v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Em razão do Despacho SLC 0905746, que versa

sobre complemento de reserva de crédito (0905655) de modo
a totalizar R$ 45.188,10, houve a manifestação juntada
através do Despacho SGO 0905862, para a qual o Sr.
Secretário de Administração orienta o que dispõe o Despacho
GSAD 0905972, razão pela qual remeto os presentes autos.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 16/06/2021, às 19:06,
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
0905995 e o código CRC 909044C2.

0002345-97.2021.6.02.8000 0905995v1
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  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)______________
  17/06/21  13:54      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : ROBSON         
  DATA EMISSAO    : 17Jun21                            NUMERO  : 2021ND000359   
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
  OBSERVACAO                                                                    
  RESERVA DE CRÉDITO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE
  MEDALHAS E DIPLOMAS AO SEREM OUTORGADOS PELO TRE/AL. DESPACHO GSAD (0905424). 
  SEI0002345-97.2021.6.02.8000. REFORÇO ND 355, CONFORME DESPACHO GSAD (0905952)
                                                                                
  EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
  200081 1 167674 0100000000 339031    070276 ADM MATEXP               42.188,10
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 44519630444 -  ROBSON            UG : 070011   17Jun21   13:51  
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 359 (0906304).

Observação:

Reserva de crédito ND 359, refere-se ao complemento à reserva
de crédito ND 355 (0905655), totalizando o valor de R$ 45.188,10.

Recursos complementares oriundos do saldo da conta:
N 1 167674 0100000000 339039   070282 IEF MANPRE    50.407,66

C.
Após efetuado remanejamento para emissão da reserva de

crédito ND 359, restou o saldo abaixo:
N 1 167674 0100000000 339039 070282 IEF MANPRE 8.219,56 C.

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 17/06/2021, às 14:11, 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
0906306 e o código CRC 1FC50661.
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DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2021.
Reporto-me à Informação 3103, da SLC

(doc. 0905757), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter o feito à análise da AJ-DG, com vistas à aprovação
da minuta de evento 0905753.

Acuso ciência do Documento de Conformidade
SGO 0906306, que atende ao Despacho GSAD 0905972.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2021, 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
0906663 e o código CRC 4C0F80B8.

0002345-97.2021.6.02.8000 0906663v1
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PROCESSO : 0002345-97.2021.6.02.8000
INTERESSADO : OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDALHAS, BOTTONS DE
LAPELA E DIPLOMAS

 

Parecer nº 696 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, do tipo menor preço, visando à aquisição
de material de consumo - medalhas, bottons de lapela e
diplomas, conforme termo de referência 0881803 e anexos
0881800 e 0881801.

 
2. 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.
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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 (0905753).

 
3. DO PROCEDIMENTO 
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Impulso inicial denotando a necessidade da

contratação, conforme Despacho AEP 0868884;
- Termo de Referência EJE (0881803) e anexos

(0881800 e 0881801);
- Aprovação do TR no Despacho AEP 0893945; 
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC (0904954),

com o valor total para os materiais que se pretende adquirir
orçado em R$ 45.188,10 (quarenta e cinco mil cento e oitenta
e oito reais e dez centavos);

- Propostas para o
Orçamento 0897540, 0904564 e 0905321;

- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
(0905753), elaborada pela SLC, objetivando a aquisição de
material de consumo - medalhas, bottons de lapela e
diplomas, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Regional;

- Reserva de Crédito (0905655) e (0906304).
 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.

 
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."
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Dessa forma, sendo os serviços em

foco catalogados como serviços comuns, tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 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 102.024/2019, 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. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da
legislação de regência, de forma exclusiva.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
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, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 
 

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  

A contratação
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2 pretendida integra o
planejamento de
contratações?

NÃO 0875019

TERMO DE REFERÊNCIA

3

O Termo de
Referência contém
justificativa da
necessidade pública que
demanda a futura
contratação?

SIM 0881803

4

O Termo de
Referência contém
adequada descrição dos
bens e/ou serviços que
serão contratados?

SIM
0881803
0881801
0881800

5

O Termo de
Referência contém
justificativa para
enquadramento do
objeto como bem e/ou
serviço comum?

SIM
 

0881803

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?

SIM 0881803

9
O Termo de

Referência contém
justificativa para o
agrupamento de itens?

N/A  

10

O Termo de
Referência contém
justificativa para a
exigência de atestados
de capacidade técnica?

NÃO  

11

A exigência
da capacitação técnico-
profissional limita-se às
parcelas de maior
relevância técnica e de
valor significativo do
objeto de licitação, sem
exigência de
quantidades mínimas?

N/A  

12

O Termo de
Referência prevê regras
claras para a
apresentação de
atestados de capacidade
técnica?

N/A  

As
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13

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,

N/A  
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máquinas e/ou
equipamentos?

21

O
Termo de
Referência
abstém-se de
especificações
técnicas
irrelevantes,
excessivas e ou
desnecessárias,
que possam ser
causa de aumento
dos custos da
futura
contratação?

SIM  

22

O
Termo de
Referência
contempla
requisitos de
sustentabilidade?

SIM 0881803

23

Existe
aprovação do
Termo de
Referência pela
autoridade
competente?

SIM 0893945

PESQUISA DE PREÇOS

24
Foi

realizada ampla
pesquisa de
preços?

 
SIM

 
0904954

25

Os atos
correlatos à
pesquisa de
preços foram
produzidos de
acordo com a
legislação de
regência e estão
devidamente
demonstrados e
justificados no
processo
administrativo?

SIM IDEM

26

Foi
produzida planilha
comparativa com
os preços
encontrados?

SIM IDEM

27

A Seção
de Compras
analisou os preços
encontrados na
pesquisa ou
submeteu ao
exame da unidade
demandante,
conforme o caso?

SIM
 
 

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa (esta, na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e
desde que o objeto da contratação não implique em vínculo
empregatício entre o obreiro e a contratada)
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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 0905757
0905753

29

Os
autos contém
justificativa para o
afastamento da
exclusividade
prevista para
microempresas e
empresas de
pequeno porte e
Sociedade
Cooperativa?

NÃO  

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

NÃO  

A
minuta do edital
contém disciplina
para a hipótese de
desenquadramento
da situação de
entidade
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32 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?

SIM 0905753

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 0905753

 

37

As
exigências de
habilitação
jurídica contidas SIM 0905753
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37 na minuta do
edital estão de
acordo com a
legislação?

SIM 0905753

38

As
exigências
relativas à
regularidade
fiscal e
trabalhista
contidas na
minuta do edital
estão de acordo
com a legislação?

SIM 0905753

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  

41

A
minuta de edital
contém critério
objetivo para
avaliar a
exequibilidade
das propostas?

SIM Menor
preço

42

A
minuta de edital
se abstém de
definir de forma
genérica
penalidades
aplicáveis na
fase de
julgamento da
licitação?

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
estabelece prazo
razoável (não
exíguo) para
início da
prestação de
serviços?

SIM 0905753

44

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
contém descrição
dos prazos e
modos para
fornecimento de

SIM  
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bens e/ou
prestação dos
serviços?

45

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
contém descrição
das obrigações
atribuídas ao
contratante e à
fornecedora?

SIM  

46

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
contém
obrigação à
fornecedora de
manter as
condições de
habilitação
durante a
execução do
contrato?

SIM  

47

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
contém descrição
das sanções
administrativas
aplicáveis às
fornecedoras que
incorrerem em
inadimplemento?

SIM
 

 

48

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
contém norma
estabelecendo,
para a
fornecedora
obrigação de
prestar garantia
de execução do
contrato? (A
decisão compete
à autoridade que
ordenar a
despesa).

NÃO  

49

A
minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento
equivalente
estabelece,
quando for o
caso, a
segregação entre
o recebimento
provisório e o
definitivo?

SIM  

A
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50

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  

52

A
minuta do
contrato/ata
contém norma
estabelecendo,
para a
fornecedora, a
obrigação de
devolver valores
eventualmente
recebidos em
excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As
normas que
dispõe sobre
margem de
preferência
foram
observadas?

Ref.
Decretos nºs
7546/ 2011 e
8538/2015.

 N/A  

54

Em
face do valor
estimado do
objeto, foi
verificada a
possibilidade de
a licitação ser
exclusiva para
Microempresas,
Empresas de
Pequeno Porte e
Sociedades
Cooperativas?

Ref.
art. 48, I, da LC
nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº
8.538/15 e art.
34 da Lei nº
11.488/07

SIM 0904954

55

Foi
verificada a
eventual
incidência das
exceções
previstas no art.
10 do Decreto nº SIM IDEM
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8.538/15,
devidamente
justificada, a
afastar a
exclusividade?

56

Consta
dos autos a
análise e
aprovação da
minuta de edital
e seus anexos
pela assessoria
jurídica?

Ref.
art. 38, parágrafo
único, da Lei nº
8.666/93

 Em
curso

 

57

Consta
a autorização da
autoridade
competente para
a abertura da
fase externa da
licitação?

Ref.
art. 38, caput, da
Lei nº 8.666/93 e
art. 8º, V, do
Decreto
10.024/2019

 Próxima
fase

58

Consta
a publicação do
aviso de edital?

Ref.
art. 4º, I e II, da
Lei nº 10.520/02
e art. 8º, XIII,
a, do Decreto nº
10.024/2019

 Próxima
fase

59

Consta
a designação do
pregoeiro e
equipe de apoio?

Ref.
art. 3º, IV, §§1º e
2º da Lei nº
10.520/02, art.
8º, VI, do
Decreto nº
10.024/2019

 Próxima
fase

60

Em se
tratando de
licitação
destinada à
formação de atas
de registro de
preço, houve
divulgação,
mediante
publicação no
DOU, da
intenção de
registro de
preços? Caso
negativo, existe
justificativa?

N/A  
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

Os
autos do
processo contêm
documento
indicativo da
existência de
recursos
orçamentários
para suportar a
despesa?

SIM
0905655
0906304

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
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta de edital
de licitação (0905753), na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
aquisição de material de consumo - medalhas, bottons de
lapela e diplomas, conforme termo de referência 0881803 e
anexos 0881800 e 0881801, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

 
Todavia, necessário se faz, previamente,

sanear/cumprir o apontamento constante dos itens 28 e 29 da
lista de verificação supra.

 
Assim, necessário se faz constar dos autos a razão

por que não se deu exclusividade para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, ou conste dos
mesmo, alternativamente, o motivo pelo qual não se fez a
referida previsão, conforme dispõe a legislação de regência,
art. 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

 
À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
21/06/2021, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/06/2021, às 16:40, 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
0907281 e o código CRC DF1D40E0.
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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 junho de 2021.
À COMAP para as providências de sua

competência tendo em vista o apontamento constante no
Parecer 696 (0907281).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 21/06/2021, às 17:33, 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
0907672 e o código CRC 15875733.

0002345-97.2021.6.02.8000 0907672v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
À SEIC, 
Para fazer  constar dos autos a razão pela qual foi

sugerida a concorrência ampla e não a exclusividade para
participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme consta  na Informação 3073, evento 0904954.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 22/06/2021, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907869 e o código CRC 75FA8493.

0002345-97.2021.6.02.8000 0907869v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
À SLC,
 
Tendo em vista o Parecer nº 696 (0907281), dessa

AJ-DG, RETIFICAMOS  a Informação nº 3073 (0904954),
para fazer constar a necessidade de realização de licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de
registro de preços, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, COM restrição de
participação de microempresa/empresa de pequeno
porte/cooperativa, tendo em vista não haver justificativa
nos autos, até então, para o afastamento da exclusividade,
nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar nº
123/2006.

 
Assim, encaminhamos os autos a essa seção para as

correções necessárias, se houver, e posterior envio à AJ-DG,
se for o caso.

 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 22/06/2021, às 11:06, 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
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
Em complementação aos Despacho SEI 0907889,

onde se lê: "realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019, COM restrição de
participação de microempresa/empresa de pequeno
porte/cooperativa", leia-se: "realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decreto nº 
10.024/2019, COM restrição de participação de
microempresa/empresa de pequeno porte/cooperativa".

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 22/06/2021, às 13:27, 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
0907992 e o código CRC B00E28D5.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0002345-97.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 

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

 

   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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo – 
medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme especificações descritas nos Anexos 
deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MODELOS E DO MATERIAL FINAL  
 
2.1.                 A Contratada deverá providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias após o 
recebimento da Nota de Empenho, um modelo da medalha e do diploma, que serão 
submetidos à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após a aprovação dos 
modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
confecção e entrega definitiva dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo I). 
  
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

1.1.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame; 
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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. 

 

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 
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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. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 
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lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

8.3.2.  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 
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da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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: 
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9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 
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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 Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 
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valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

Minuta alterada (0908007)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 177



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 
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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. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 
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15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada por 
correio eletrônico (e-mail), na Seção de Almoxarifado deste Regional, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL, CEP: 57083-410, Tel: (82) 3328-1947, no 
horário das 13 às 19 horas, de segunda a quinta, e das 7h30 Às 13h30 às sextas–feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 

 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
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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; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
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item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto 
na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

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

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

17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
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17.13.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

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

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

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

 
17.15.1.  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. 

 
17.16.  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. 
 
17.17.  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, contados após o atesto da Nota Fiscal/Fatura 
por servidor especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato  e 
comprovar o atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo 
prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação.   
 
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. 
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 
8.666/93;  

c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 
da CONTRATADA;  

d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas 
quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;  

e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas; 
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g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I), após conferência e o atesto do Fiscal do 
Contrato. 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da Contratada: 

 
a) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência (Anexo I);  
 
b) Apresentar, às suas expensas, uma amostra do item sob sua responsabilidade, para fins 
de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias 
ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou 
por estar em desacordo com as especificações do Termo de Referência; 
 
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  
 
d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante;  
 
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante;  
 
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 
execução do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a 
Contratada tiver conhecimento;  
 
g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada 
anteriormente qualquer tipo de procedimento; 

 
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou 
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;  
 
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da contratante.  
 
j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de 
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  
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k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais 
entregues em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não 
atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e 
à aplicação das sanções legais cabíveis; 
 
l) Entregar os produtos finais acondicionados em embalagens individuais e lacradas; 
 
m) Incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos; 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

 
o) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

 
p) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
q) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
r) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
s) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

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

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
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interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
2312. 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 - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO I-B – Modelos dos itens; 
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 2021. 
 

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

          TERMO DE REFERÊNCIA 

  

Contratação de Empresa (s) para a confecção de Medalhas, Bottons de Lapela e Diplomas 

 

1 – OBJETO Contratação de firma(s) especializada(s) para aquisição de medalhas e diplomas 
que serão outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como homenagem e/ou 
reconhecimento de mérito a pessoas que se destacarem por relevantes serviços prestados na 
área de atuação da Justiça Eleitoral, conforme especificações, quantidades e condições 
apresentadas a seguir. As medalhas e diplomas constituem dois itens distintos e poderão ser 
licitados separadamente, sendo facultado a cada interessado concorrer a ambos ou apenas a 
um deles. 

 

2 – JUSTIFICATIVA  

Este Tribunal, com o objetivo de prezar pela memória da Justiça Eleitoral em Alagoas, bem 
como reconhecer e evidenciar personalidades, magistrados, servidores e entidades cuja 
atuação mereça reverência pelos serviços prestados à sociedade e à integração popular à 
democracia no âmbito regional, instituiu, por meio da Res.-TRE/AL nº 14.083/2004, a Medalha 
do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso.  

Já por meio da Res.-TRE/AL nº 15.659/2016, esta Corte concebeu a Comenda do Mérito Eleitoral 
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares, cujo escopo é laurear cidadãos cuja 
dedicação e operosidade hajam aperfeiçoado e fortalecido esta Especializada e o ideal 
democrático no Estado de Alagoas.  

A seguir, por meio da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, este Regional, objetivando conferir 
reconhecimento à atuação de membros e servidores da Justiça Eleitoral em Alagoas, isso com 
esteio no permissivo ínsito no artigo 237, inciso II, da Lei nº 8.112/90, instituiu a Medalha do 
Mérito Eleitoral. 

 É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja 
atuação contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça 
Eleitoral. 

 

3 – QUANTIDADES:  

3.1 - 63 (sessenta e três) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela,sendo:  
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21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela ouro;  

21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela prata; e  

21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela bronze;  

3.2 - 30 (trinta) Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares;  

3.3 - 30 (trinta) Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES:  

4.1. Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela 

 4.1.1.Medalhas: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

01 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 
espessura de 3,5 mm; b) Serão estampadas, esmaltadas e 
fundidas em cobre e com banhos de ouro, prata e bronze, 
polidos, dispondo de suporte (passador) fixo à medalha, para 
fita com 22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá vir 
acompanhada de fita de gorgurão na cor azul escuro, com duas 
faixas douradas ao centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de 
largura, com as extremidades abainhadas em cuja ponta será 
fixado um cordão de seda para amarrar ao pescoço; d) Deverão 
ostentar em uma face, em alto-relevo e esmaltada, a logomarca 
da Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 
amarelo, branco e verde), contornada por círculo na cor da 
medalha, círculo esmaltado branco com a inscrição em alto-
relevo “Medalha do Mérito Eleitoral”, círculo vazado e esmaltado 
em branco, círculo de raios rajados, em relevo, na cor da 
medalha, círculo tracejado na cor da medalha, e, na outra face, 
também em relevo, a inscrição “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL DE ALAGOAS”, caixa alta, conforme especificações 
detalhadas no constante dos Anexos I e II; e) Todas as inscrições 
utilizarão a fonte Arial, com os seguintes tamanhos: Medalha do 
Mérito Eleitoral, 8,5 pt; RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL DE ALAGOAS, 8,5 pt; f) As medalhas deverão estar 
acompanhadas de caixas de veludo azul escuro, nas medidas 10 

63 
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cm x 12 cm x 3 cm, onde deverão ser acondicionadas. 

4.1.1.1. Observação:  

O total de 63 (sessenta e três) medalhas fica dividido em 21 (vinte e uma) de ouro, 21 (vinte e 
uma) de prata e 21 (vinte e uma) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal. 

 

4.1.2. Boton de Lapela: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

02 

a) Terão o formato especificado no Anexo I-B, com largura 
de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 
mm;  

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e 
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada 
boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão 
metálica para fixação no pino provida de mola interna de 
acionamento;  

c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada, 
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da 
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a 
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE 
ALAGOAS”, caixa alta, e na parte inferior do boton, a 
inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em 
caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em relevo, 
plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme 
especificações detalhadas no constante do Anexo I-B; 

d) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o 
tamanho 6 pt; 

63 

4.1.2.1. Observação:  

O total de 63 (sessenta e três) botons de lapela fica dividido em 21 (vinte e um) de ouro, 21 
(vinte e um) de prata e 21 (vinte e um) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo 
Tribunal.
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4.1.3 Diplomas: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

03 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo 
constante no Anexo I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta 
alvura, policromia, impressãooff set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de 
fontes constam do Anexo I-B;  

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de 
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, 
que caiba o diploma com folga. 

63 

4.2. Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares 

4.2.1.Medalhas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

04 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 
espessura de 3,5 mm;  

b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de 
suporte para fita com 22 mm de largura útil;  

c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão 
nas cores verde e amarelo, medindo 20 mm de largura;  

d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador 
Hermann Byron, com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e Desembargador Hermann Byron 
In Memoriam”, e na outra face, também em relevo, a inscrição 
“Medalha Desembargador Hermann Byron visa homenagear 

30 
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aqueles que contribuíram de forma decisiva para o crescimento 
e engrandecimento da Justiça Eleitoral.”, conforme modelo 
constante do Anexo I-B;  

e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo I-B;  

f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os 
seguintes tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 6; 
Desembargador Hermann Byron 7,5 e in Memoriam com 6. A 
inscrição do verso será em tamanho 7; 

g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo 
vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL 
em tinta dourada 

4.2.2 Diplomas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

05 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme Anexo I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta 
alvura, policromia, impressão off set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de 
fontes constam do Anexo I-B;  

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de 
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel vermelho, que 
caiba o diploma com folga. 

30 

4.3. Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso 

4.3.1.Medalhas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
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06 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 
espessura de 3,5 mm;  

b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de 
suporte para fita com 22 mm de largura útil;  

c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão 
nas cores verde e amarelo, medindo 20 mm de largura;  

d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador 
Barreto Cardoso, com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, Medalha do Mérito, 
Desembargador Barreto Cardoso (in memorian)”, e na outra 
face, também em relevo, a inscrição “Medalha Desembargador 
Barreto Cardoso, visa a homenagear aqueles que contribuíram 
de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da 
Justiça Eleitoral 05/06/1945.”, conforme modelo constante do 
Anexo I-B;  

e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo I-B;  

f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os 
seguintes tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 
Medalha do Mérito, 7; Desembargador Barreto Cardoso, 7,5 e in 
Memoriam com 6. A inscrição do verso será em tamanho 7;  

g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo 
vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL 
em tinta dourada. 

30 

 

4.3.2 Diplomas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

07 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo Anexo 
I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta 

30 
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alvura, policromia, impressão off set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de 
fontes constam do Anexo VIII; 

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de 
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel vermelho, que 
caiba o diploma com folga. 

5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.  

6 – PRAZO DE ENTREGA: 

Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) úteis, 
um modelo da medalha e do diploma, para ser submetido à unidade fiscalizadora para 
análise e aprovação. Após a aprovação dos modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a 
empresa terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega definitiva no Almoxarifado.  

7 – LOCAL DE ENTREGA:  

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 
7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: 
de segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

8 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO  

8.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das 
especificações presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final 
fornecida pelo Contratante;  

8.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e 
lacradas;  

8.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os 
demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos 
contatos;  

8.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento das medalhas, 
bottons e diplomas. 

9 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO  
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9.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota 
Fiscal/Fatura, o qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para 
acompanhar e fiscalizar o contrato;  

9.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, 
através do domicílio bancário pelo qual ela deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o 
atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual 
magnitude será contado a partir de sua reapresentação;  

9.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou 
inadimplência contratual; 

10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a 
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades 
previstas na legislação pertinente.  

10.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com 
as especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem 
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos. 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Fiscalizar a execução do objeto, nostermos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

11.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, 
conforme Lei 8.666/93;  

11.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 
da CONTRATADA;  

11.4 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do 
objeto, acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades 
previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

11.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

11.6 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
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podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações 
e condições estabelecidas; 

11.7 Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

11.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do 
Contrato. 

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo 
Contrato;  

12.2 O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob 
sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as 
alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, 
por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo 
de Referência.  

12.3 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  

12.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante;  

12.5 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante;  

12.6 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 
execução do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a 
Contratada tiver conhecimento;  

12.7 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada 
anteriormente qualquer tipo de procedimento; 

12.8 Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou 
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade; 
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12.9 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da contratante.  

12.10 Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de 
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  

12.11 A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as 
exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, 
estando os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do 
TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais 
cabíveis.  

Maceió, 20 de abril de 2021. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral – TRE/AL 
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   ANEXO I-A 

      DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR                          
TOTAL 

01 

Medalhas do "Mérito Eleitoral", 
conforme especificações 

constantes do subitem 4.1.1 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 250,00 R$ 15.570,00 

02  

Botons de lapela do "Mérito 
Eleitoral", conforme especificações 

constantes do subitem 4.1.2 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 51,70 R$ 257,10 

03 
Diplomas, conforme especificações 

constantes do subitem 4.1.3 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 107,00 R$ 6.741,00 

04 

Medalhas do "Comendas do Mérito 
Eleitoral Desembargador Hermann 
Byron de Araújo Soares", conforme 

especificações constantes do 
subitem 4.2.1. do Anexo I deste 

Edital. 

30 R$ 270,00 R$ 8.100,00 

05 
Diplomas, conforme especificações 

constantes do subitem 4.2.2. do 
Anexo I deste Edital. 

30 R$ 107,00 R$ 3.210,00 

06 

Medalhas do "Mérito Eleitoral 
Desembargador Domingos Paes 

Barreto Cardoso", conforme 
especificações constantes do 

subitem 4.3.1 do Anexo I deste 

30 R$ 270,00 R$ 8.100,00 
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Edital. 

07 
Diplomas, conforme especificações 

constantes do subitem 4.3.2. do 
Anexo I deste Edital. 

30 R$ 107,00 R$ 3.210,00 
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ANEXO I-B 

MODELOS DOS ITENS 

                                        

                                       Disponíveis no link:  

 

http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/ 
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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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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
À AJ-DG, para ciência da alteração efetuada na

minuta de edital, de acordo com os apontamentos efetuados
por essa Assessoria.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/06/2021, às 13:49, 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
0908009 e o código CRC 9B0F58DB.

0002345-97.2021.6.02.8000 0908009v1
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PROCESSO : 0002345-97.2021.6.02.8000
INTERESSADO : OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 706 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Resolvida a pendência reportada no Parecer 696
(0907281), com a previsão de exclusividade na licitação para
microempresas e empresas de pequeno porte, esta Assessoria
Jurídica aprova a minuta alterada de edital constante do
evento SEI 0908007.

 
À superior consideração.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/06/2021, às 14:16, 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
0908030 e o código CRC 854FFCEA.

0002345-97.2021.6.02.8000 0908030v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 22 de junho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral nos
Pareceres AJ-DG nº 696 e 706/2021 (0907281 e
0908030), aprovando a Minuta de Edital (0908007), submeto o
feito à superior consideração de Vossa Excelência, com vistas
a sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de
material de consumo – medalhas, bottons de lapela e
diplomas, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Regional.

Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/06/2021, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908159 e o código CRC 76C506CD.
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PROCESSO : 0002345-97.2021.6.02.8000
INTERESSADO : OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Aquisição de material de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas.

 

Decisão nº 1330 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0908159.

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 em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de material de consumo –
medalhas, bottons de lapela e diplomas, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Regional, conforme termo de referência 0881803 e
anexos 0881800 e 0881801, elaborado pela Escola Judiciária
Eleitoral, e conforme requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0908007, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio dos Pareceres AJ-DG nº 696/2021 e nº
706/2021 (0907281 e 0908030) e demais medidas de sua alçada.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
25/06/2021, às 09:57, 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
0908663 e o código CRC 8B5BDCDA.
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
À SLC, para cumprimento da  Decisão 1330, da

Presidência (doc. 0908663).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2021, às 11:45, 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
0909238 e o código CRC FD418627.
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
Em complemntação ao Informação SEI nº 0904954,

informamos o CATMAT dos itens objetos deste procedimento:
 

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO

Medalhas do Mérito Eleitoral - 50 mm e espessura de 3,5 mm - OURO  248328 Medalha, material: latão, diâmetro: 50 mm, finalidade: honra ao mérito, peso: 37
g, acabamento: banhada com ouro, espessura: 3,5 mm

Medalhas do Mérito Eleitoral - 50 mm e espessura de 3,5 mm  - PRATA 222421 Medalha, material: metal, cor: prata, diâmetro: 50 mm, finalidade: honra ao
mérito e competição desportiva

Medalhas do Mérito Eleitoral  - 50 mm e espessura de 3,5 mm - BRONZE  222432 Medalha, material: metal, cor: bronze, diâmetro: 30 mm, finalidade: honra ao
mérito e competição desportiva

Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Herm ann Byron de
Araújo Soares (medalha dourada) - 50 mm e espessura de 3,5 mm -
OURO

 248328 Medalha, material: latão, diâmetro: 50 mm, finalidade: honra ao mérito, peso: 37
g, acabamento: banhada com ouro, espessura: 3,5 mm

Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto
Cardoso - 50 mm e espessura de 3,5 mm - OURO 248328 Medalha, material: latão, diâmetro: 50 mm, finalidade: honra ao mérito, peso: 37

g, acabamento: banhada com ouro, espessura: 3,5 mm

Botons de lapela - com largura de 15mm, comprimento de 27,5 mm e
espessura de 2mm 150420 Botom, botom

Diploma - 
off set  354194

Diploma, material: papel linho, gramatura: 180 g,m2, comprimento: 297 mm,
largura: 210 mm, características adicionais: impresso brasão da república
colorido marca d'água

 

 

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 25/06/2021, 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
0909312 e o código CRC 8196D610.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  2200//22002211  
  

PROCESSO Nº 0002345-97.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 12 de julho de 2021 
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 ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo – 
medalhas, bottons de lapela e diplomas, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração deste Regional. 

 

   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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo – 
medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme especificações descritas nos Anexos 
deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MODELOS E DO MATERIAL FINAL  
 
2.1.                 A Contratada deverá providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias após o 
recebimento da Nota de Empenho, um modelo da medalha e do diploma, que serão 
submetidos à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após a aprovação dos 
modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
confecção e entrega definitiva dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo I). 
  
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

1.1.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame. 

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

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

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

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

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

8.3.2.  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 
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referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 
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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 Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 
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valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 
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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. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 
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15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada por 
correio eletrônico (e-mail), na Seção de Almoxarifado deste Regional, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL, CEP: 57083-410, Tel: (82) 3328-1947, no 
horário das 13 às 19 horas, de segunda a quinta, e das 7h30 Às 13h30 às sextas–feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 

 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
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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; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

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

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
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item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto 
na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

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

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

17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
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17.13.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

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

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

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

 
17.15.1.  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. 

 
17.16.  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. 
 
17.17.  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, contados após o atesto da Nota Fiscal/Fatura 
por servidor especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato  e 
comprovar o atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo 
prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação.   
 
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. 
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 
8.666/93;  

c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 
da CONTRATADA;  

d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas 
quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;  

e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas; 

Edital do PE nº 20/2021 (0909684)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 228



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I), após conferência e o atesto do Fiscal do 
Contrato. 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da Contratada: 

 
a) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência (Anexo I);  
 
b) Apresentar, às suas expensas, uma amostra do item sob sua responsabilidade, para fins 
de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias 
ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou 
por estar em desacordo com as especificações do Termo de Referência; 
 
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  
 
d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante;  
 
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante;  
 
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 
execução do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a 
Contratada tiver conhecimento;  
 
g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada 
anteriormente qualquer tipo de procedimento; 

 
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou 
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;  
 
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da contratante.  
 
j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de 
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  
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k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais 
entregues em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não 
atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e 
à aplicação das sanções legais cabíveis; 
 
l) Entregar os produtos finais acondicionados em embalagens individuais e lacradas; 
 
m) Incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos; 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

 
o) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

 
p) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
q) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
r) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
s) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

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

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

Edital do PE nº 20/2021 (0909684)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 230



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
2312. 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 - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO I-B – Modelos dos itens; 
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, 25 de junho de 2021. 
 

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

          TERMO DE REFERÊNCIA 

  

Contratação de Empresa (s) para a confecção de Medalhas, Bottons de Lapela e Diplomas 

 

1 – OBJETO Contratação de firma(s) especializada(s) para aquisição de medalhas e diplomas 
que serão outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como homenagem e/ou 
reconhecimento de mérito a pessoas que se destacarem por relevantes serviços prestados na 
área de atuação da Justiça Eleitoral, conforme especificações, quantidades e condições 
apresentadas a seguir. As medalhas e diplomas constituem dois itens distintos e poderão ser 
licitados separadamente, sendo facultado a cada interessado concorrer a ambos ou apenas a 
um deles. 

 

2 – JUSTIFICATIVA  

Este Tribunal, com o objetivo de prezar pela memória da Justiça Eleitoral em Alagoas, bem 
como reconhecer e evidenciar personalidades, magistrados, servidores e entidades cuja 
atuação mereça reverência pelos serviços prestados à sociedade e à integração popular à 
democracia no âmbito regional, instituiu, por meio da Res.-TRE/AL nº 14.083/2004, a Medalha 
do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso.  

Já por meio da Res.-TRE/AL nº 15.659/2016, esta Corte concebeu a Comenda do Mérito Eleitoral 
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares, cujo escopo é laurear cidadãos cuja 
dedicação e operosidade hajam aperfeiçoado e fortalecido esta Especializada e o ideal 
democrático no Estado de Alagoas.  

A seguir, por meio da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, este Regional, objetivando conferir 
reconhecimento à atuação de membros e servidores da Justiça Eleitoral em Alagoas, isso com 
esteio no permissivo ínsito no artigo 237, inciso II, da Lei nº 8.112/90, instituiu a Medalha do 
Mérito Eleitoral. 

 É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas cuja 
atuação contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça 
Eleitoral. 

 

3 – QUANTIDADES:  

3.1 - 63 (sessenta e três) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela,sendo:  
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21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela ouro;  

21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela prata; e  

21 (vinte e uma) Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela bronze;  

3.2 - 30 (trinta) Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares;  

3.3 - 30 (trinta) Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES:  

4.1. Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela 

 4.1.1.Medalhas: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

01 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 
espessura de 3,5 mm; b) Serão estampadas, esmaltadas e 
fundidas em cobre e com banhos de ouro, prata e bronze, 
polidos, dispondo de suporte (passador) fixo à medalha, para 
fita com 22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá vir 
acompanhada de fita de gorgurão na cor azul escuro, com duas 
faixas douradas ao centro, medindo 80 cm (aberta) e 20 mm de 
largura, com as extremidades abainhadas em cuja ponta será 
fixado um cordão de seda para amarrar ao pescoço; d) Deverão 
ostentar em uma face, em alto-relevo e esmaltada, a logomarca 
da Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 
amarelo, branco e verde), contornada por círculo na cor da 
medalha, círculo esmaltado branco com a inscrição em alto-
relevo “Medalha do Mérito Eleitoral”, círculo vazado e esmaltado 
em branco, círculo de raios rajados, em relevo, na cor da 
medalha, círculo tracejado na cor da medalha, e, na outra face, 
também em relevo, a inscrição “RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL DE ALAGOAS”, caixa alta, conforme especificações 
detalhadas no constante dos Anexos I e II; e) Todas as inscrições 
utilizarão a fonte Arial, com os seguintes tamanhos: Medalha do 
Mérito Eleitoral, 8,5 pt; RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA 
ELEITORAL DE ALAGOAS, 8,5 pt; f) As medalhas deverão estar 
acompanhadas de caixas de veludo azul escuro, nas medidas 10 

63 
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cm x 12 cm x 3 cm, onde deverão ser acondicionadas. 

4.1.1.1. Observação:  

O total de 63 (sessenta e três) medalhas fica dividido em 21 (vinte e uma) de ouro, 21 (vinte e 
uma) de prata e 21 (vinte e uma) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo Tribunal. 

 

4.1.2. Boton de Lapela: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

02 

a) Terão o formato especificado no Anexo I-B, com largura 
de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 
mm;  

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e 
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada 
boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão 
metálica para fixação no pino provida de mola interna de 
acionamento;  

c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada, 
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da 
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a 
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE 
ALAGOAS”, caixa alta, e na parte inferior do boton, a 
inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em 
caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em relevo, 
plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme 
especificações detalhadas no constante do Anexo I-B; 

d) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o 
tamanho 6 pt; 

63 

4.1.2.1. Observação:  

O total de 63 (sessenta e três) botons de lapela fica dividido em 21 (vinte e um) de ouro, 21 
(vinte e um) de prata e 21 (vinte e um) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo 
Tribunal.
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4.1.3 Diplomas: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

03 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo 
constante no Anexo I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta 
alvura, policromia, impressãooff set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de 
fontes constam do Anexo I-B;  

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de 
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, 
que caiba o diploma com folga. 

63 

4.2. Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares 

4.2.1.Medalhas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

04 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 
espessura de 3,5 mm;  

b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de 
suporte para fita com 22 mm de largura útil;  

c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão 
nas cores verde e amarelo, medindo 20 mm de largura;  

d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador 
Hermann Byron, com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e Desembargador Hermann Byron 
In Memoriam”, e na outra face, também em relevo, a inscrição 
“Medalha Desembargador Hermann Byron visa homenagear 

30 
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aqueles que contribuíram de forma decisiva para o crescimento 
e engrandecimento da Justiça Eleitoral.”, conforme modelo 
constante do Anexo I-B;  

e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo I-B;  

f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os 
seguintes tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 6; 
Desembargador Hermann Byron 7,5 e in Memoriam com 6. A 
inscrição do verso será em tamanho 7; 

g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo 
vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL 
em tinta dourada 

4.2.2 Diplomas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

05 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme Anexo I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta 
alvura, policromia, impressão off set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de 
fontes constam do Anexo I-B;  

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de 
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel vermelho, que 
caiba o diploma com folga. 

30 

4.3. Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso 

4.3.1.Medalhas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
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06 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 
espessura de 3,5 mm;  

b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de 
suporte para fita com 22 mm de largura útil;  

c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão 
nas cores verde e amarelo, medindo 20 mm de largura;  

d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador 
Barreto Cardoso, com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, Medalha do Mérito, 
Desembargador Barreto Cardoso (in memorian)”, e na outra 
face, também em relevo, a inscrição “Medalha Desembargador 
Barreto Cardoso, visa a homenagear aqueles que contribuíram 
de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da 
Justiça Eleitoral 05/06/1945.”, conforme modelo constante do 
Anexo I-B;  

e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo I-B;  

f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os 
seguintes tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 
Medalha do Mérito, 7; Desembargador Barreto Cardoso, 7,5 e in 
Memoriam com 6. A inscrição do verso será em tamanho 7;  

g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo 
vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL 
em tinta dourada. 

30 

 

4.3.2 Diplomas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

07 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 
mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo Anexo 
I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta 

30 
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alvura, policromia, impressão off set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de 
fontes constam do Anexo VIII; 

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de 
papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel vermelho, que 
caiba o diploma com folga. 

5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.  

6 – PRAZO DE ENTREGA: 

Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) úteis, 
um modelo da medalha e do diploma, para ser submetido à unidade fiscalizadora para 
análise e aprovação. Após a aprovação dos modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a 
empresa terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega definitiva no Almoxarifado.  

7 – LOCAL DE ENTREGA:  

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 
7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: 
de segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

8 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO  

8.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das 
especificações presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final 
fornecida pelo Contratante;  

8.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e 
lacradas;  

8.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os 
demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos 
contatos;  

8.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento das medalhas, 
bottons e diplomas. 

9 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO  
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9.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota 
Fiscal/Fatura, o qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para 
acompanhar e fiscalizar o contrato;  

9.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, 
através do domicílio bancário pelo qual ela deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o 
atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual 
magnitude será contado a partir de sua reapresentação;  

9.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou 
inadimplência contratual; 

10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a 
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades 
previstas na legislação pertinente.  

10.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com 
as especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem 
cumpridas as condições de garantia contra falhas e ou defeitos. 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Fiscalizar a execução do objeto, nostermos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

11.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, 
conforme Lei 8.666/93;  

11.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 
da CONTRATADA;  

11.4 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do 
objeto, acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades 
previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

11.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

11.6 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
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podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações 
e condições estabelecidas; 

11.7 Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

11.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do 
Contrato. 

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo 
Contrato;  

12.2 O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob 
sua responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as 
alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, 
por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo 
de Referência.  

12.3 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  

12.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante;  

12.5 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante;  

12.6 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 
execução do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a 
Contratada tiver conhecimento;  

12.7 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada 
anteriormente qualquer tipo de procedimento; 

12.8 Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou 
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade; 
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12.9 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da contratante.  

12.10 Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de 
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  

12.11 A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as 
exigências e especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, 
estando os produtos dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do 
TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais 
cabíveis.  

Maceió, 20 de abril de 2021. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Mônica Maciel Braga de Souza 
Secretária da Escola Judiciária Eleitoral – TRE/AL 
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   ANEXO I-A 

      DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR                          
TOTAL 

01 

Medalhas do "Mérito Eleitoral", 
conforme especificações 

constantes do subitem 4.1.1 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 250,00 R$ 15.570,00 

02  

Botons de lapela do "Mérito 
Eleitoral", conforme especificações 

constantes do subitem 4.1.2 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 51,70 R$ 257,10 

03 
Diplomas, conforme especificações 

constantes do subitem 4.1.3 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 107,00 R$ 6.741,00 

04 

Medalhas do "Comendas do Mérito 
Eleitoral Desembargador Hermann 
Byron de Araújo Soares", conforme 

especificações constantes do 
subitem 4.2.1. do Anexo I deste 

Edital. 

30 R$ 270,00 R$ 8.100,00 

05 
Diplomas, conforme especificações 

constantes do subitem 4.2.2. do 
Anexo I deste Edital. 

30 R$ 107,00 R$ 3.210,00 

06 

Medalhas do "Mérito Eleitoral 
Desembargador Domingos Paes 

Barreto Cardoso", conforme 
especificações constantes do 

subitem 4.3.1 do Anexo I deste 

30 R$ 270,00 R$ 8.100,00 
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Edital. 

07 
Diplomas, conforme especificações 

constantes do subitem 4.3.2. do 
Anexo I deste Edital. 

30 R$ 107,00 R$ 3.210,00 
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ANEXO I-B 

MODELOS DOS ITENS 

                                        

                                       Disponíveis no link:  

 

http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/ 
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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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 22 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

 

PROCESSO Nº 0002345-97.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 12 de julho de 2021
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 ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo –
medalhas, bottons de lapela e diplomas, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Regional.
 
                                      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, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da
qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
 
1- DO OBJETO
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1.1.                     O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material
de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme
especificações descritas nos Anexos deste Edital.
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MODELOS E DO MATERIAL FINAL
 
2.1.                 A Contratada deverá providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias
após o recebimento da Nota de Empenho, um modelo da medalha e do
diploma, que serão submetidos à Unidade Fiscalizadora para análise e
aprovação. Após a aprovação dos modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a
Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para confecção e entrega definitiva
dos itens constantes do Termo de Referência (Anexo I).
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO
 
3.1.                              Poderão participar deste pregão exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
 
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
3.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas
e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. 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
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unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação,
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).

3.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” impedirá o prosseguimento no certame.
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
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.            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

Edital 22 (0909685)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 248

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
 
4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos
seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção
ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
5.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.
5.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito
de acesso aos dados constantes dos sistemas.
5.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição
de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006.
5.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema.
5.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do
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licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor total do item ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I-A;

6.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta
vinculam a Contratada.

6. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na
etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

6.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas.

7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX,
da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7 . 3 .                     O sistema ordenará automaticamente as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

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

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado.
 
7.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando
o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não
poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o
modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão
lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de
quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
7.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores,
o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
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encerramento deste prazo.
7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;
1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em

campo próprio do sistema.
7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

7.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes
serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.

7. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da
etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o
pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço por
item, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.
7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um
dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o
critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.22.1. no país;
7.22.2. por empresas brasileiras;
7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
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deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física
deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições
previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.

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

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

8.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas,
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a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível
no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

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

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

8.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24.

8.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
9 – DA HABILITAÇÃO.
 

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.
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10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9. .                     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação
dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

10. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de
habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
9.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do
preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação
de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar
em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão
encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

1.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

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.
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c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
 
9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
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anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas
no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

1. 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.

2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3. conter a descrição do item ofertado;
4. conter o preço unitário e total do item ofertado.

 

10.                   A proposta final deverá ser documentada nos autos e será
levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação
de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional,
o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por
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extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

 

10.                   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus
Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às
especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.
 

11.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal
e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos
insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
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12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
12.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 

13.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou
pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.

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

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este
Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo
e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data
para a realização do certame.
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14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem
os prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração..
15 – DA CONTRATAÇÃO
 
15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as
especificações do objeto, valor, prazos de entrega em conformidade com este
edital.
 
15.2.                           Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
 
15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida
n o item 15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada
outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
16.1.                      A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho,
encaminhada por correio eletrônico (e-mail), na Seção de Almoxarifado deste
Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL,
CEP: 57083-410, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 13 às 19 horas, de segunda
a quinta, e das 7h30 Às 13h30 às sextas–feiras.
 
16.2.                            O material será recebido:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo
de referência;
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b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
16.3.                            O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade
com as especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua
utilização.
 
16.4.                            O prazo para que se proceda às verificações, após o
recebimento provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando
deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto
do fornecimento.
 
16.5.                            Os recebimentos provisório e definitivo se darão
mediante formulário próprio.
 
16.6.                            O recebimento definitivo não exime o fornecedor de
responder pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste
termo e as normas de proteção ao consumidor.
 
16.7.                      O objeto que estiver em desacordo com as especificações
do edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do
prazo de 10 (dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente,
sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 17.
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
17.1                 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;
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
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aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do
caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos
danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
17.3.                     As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado juntamente com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
 
17.4.                     A licitante contratada, durante a execução da contratação,
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo
com a gravidade dos casos a seguir:
 

1. multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor
do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de
atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não
aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na
alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 

2. multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor
do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de
substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;

 

3. multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o
valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por
período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b” acima;

 

4. 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 

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

 
17.5.                 As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite
de 10% do valor total do contrato celebrado.
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17.6.                 As sanções previstas neste edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
17.7.                 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;
 
17.8.               Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o
valor do material em atraso.
 
17.9.                   O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
17.10.                  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade,
da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
17.11.                O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação,
nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.
 
17.12.             Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 
17.13.                Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação
para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou
ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
17.14.                O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
17.14.1.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
17.15.                No caso de aplicação de penalidade em que a contratada
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tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e
não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o
IPCA.
 
17.15.1.            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.
 
17.16.                          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.
 
17.17.                          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, contados após o atesto
da Nota Fiscal/Fatura por servidor especialmente designado para acompanhar
e fiscalizar o contrato  e comprovar o atendimento ao objeto. Caso a fatura seja
devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será contado a partir
de sua reapresentação.  
 
18 .2 .                   Poderão ser descontados do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
 
18.3.                   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
18.4.                       O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade
com a legislação tributária vigente.
 
18.5.                       Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.
 
18.6.                   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
  365                             365
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
19.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2021, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo
Eleitoral; PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa),
Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo).
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
21.1.                      São obrigações do Contratante:
 
a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei
nº 8.666/93;
b ) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto,
sob o aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas
detectadas, conforme Lei 8.666/93;
c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento
do objeto, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da
Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA;
d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do
fornecimento do objeto, acompanhamento este que não eximirá a
CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem
causados à contratante ou a terceiros;
e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa
desempenhar a plena execução do contrato;
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f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em
desacordo com o cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer
anormalidade na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento,
caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas;
g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as
providências ao bom andamento dos trabalhos;
h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I), após
conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
22.1.                            São obrigações da Contratada:
 
a) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência (Anexo I);
 
b ) Apresentar, às suas expensas, uma amostra do item sob sua
responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá
exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o
produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em desacordo
com as especificações do Termo de Referência;
 
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a
vigência do Contrato;
 
d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou
qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem
prévia autorização da Contratante;
 
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem
solicitados pela Contratante;
 
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos
provenientes da execução do Contrato e às demais informações internas da
Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;
 
g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito
fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não
ter sido executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;
 
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo
material ou pessoal comprovadamente que possa advir direta ou
indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício de
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sua atividade;
 
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas
e normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não
interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.
 
j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo
de Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.
 
k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os
materiais entregues em desacordo com as exigências e especificações, e/ou
quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro
do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a
contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais
cabíveis;
 
l) Entregar os produtos finais acondicionados em embalagens individuais e
lacradas;
 
m ) Incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes
dos contratos;
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;
 

Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;

 
p) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
 
q) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
r) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
 
s) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato; e
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t) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de direito público.
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
23.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
23.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
23.3.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
23.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
23.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde
que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.
23.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
23.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam
e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
23.8.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
23.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de
seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
23.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
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.
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2312.              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 - Descrição dos itens e valores máximos admitidos;
ANEXO I-B – Modelos dos itens;
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, 25 de junho de 2021.
 

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

         
Em 28 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 28/06/2021, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0909685 e o código CRC F33669DC.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002345-97.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo - medalhas,
bottons de lapela e diplomas, conforme especificações descritas nos Anexos do Edital..
Total de Itens Licitados: 7. Edital: 28/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00020-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 28/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/07/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 25/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 23015/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção corretiva e preventiva da Subestação Abaixadora de Energia
Abrigada e Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT), com eventual fornecimento de peças
de reposição, instalados no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, conforme as
especificações do edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/06/2021 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro -
Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00023-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 28/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 08/07/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 25/06/2021) 70007-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº. 17/2021. Processo SEI nº. 0004600-78.2021.6.07.8100.
Credenciada: DOC Radiologia Odontológica Ltda. (CNPJ: 08.038.155/0001-29). Objeto:
Prestação de serviços de assistência e atendimento odontológico aos beneficiários do
Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais - TRE-SAÚDE, do Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, no âmbito do Distrito Federal. Vigência: Prazo
indeterminado. Fundamento Legal: artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666/93, além da
Resolução TRE/DF nº 7.694, de 30 de junho de 2016. Data e assinaturas: Brasília,
22/06/2021. Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sr. Frederico
Fenelon Guimarães.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2021

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 07025.2020-9 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica na prestação de serviços
comuns e continuados de apoio administrativo - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , compostos
pelos seguintes postos de trabalho: Limpeza e Conservação: 28 (vinte e oito) Postos + 1
(um) encarregado

SANDRO GONCALVES DELGADO
Pregoeiro

(SIDEC - 25/06/2021) 070022-00001-2021NE000020

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Proc. Nº. 0002183-26.2021.6.12.8000. OBJETO: Credenciamento de profissional: DANIELLE
MARTINS STARTARI, CPF: 016.978.521-14, vigência: 17/06/2021 a 16/06/2026; para
prestação de serviços na área odontológica aos servidores do TRE/MS e seus dependentes,
conforme Plano de Assistência à Saúde dos Servidores. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25,
"caput", da Lei 8.666/93. VALOR: conforme tabela (serviços prestados). PT:
02.301.0570.2004.0054. ED: 3390.36.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2021

Objeto: registro de preços e registro de desconto percentual para eventual aquisição
futura de materiais para manutenção predial (construção civil, elétrico e hidráulico).
Processo Adm. 0008515-43.2020.6.12.8000. Empresas Vencedoras e valores unitários por
item: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA, CNPJ 20.063.556/0001-34:
Item 35 - R$ 199,00 e Item 66 - R$ 63,50; B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE
CONSTRUCAO, CNPJ 07.789.673/0001-11: Item 175 - R$ 54,00; CARLOS AUGUSTO
NASCIMENTO PEREIRA, CNPJ 38.438.581/0001-10: Item 23 - R$ 96,00; DILUZ COMERCIO
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ 11.997.015/0001-92: Item 4 - 4,05%, Item 82 - R$
6,00, Item 83 - R$ 195,00, Item 84 - R$ 368,00, Item 85 - R$ 480,00, Item 86 - R$ 19,86,
Item 87 - R$ 8,40, Item 88 - R$ 12,80, Item 89 - R$ 16,80, Item 90 - R$ 7,50, Item 91 -
R$ 11,40, Item 94 - R$ 27,00, Item 96 - R$ 10,20, Item 97 - R$ 7,00, Item 98 - R$ 30,60,

Item 99 - R$ 4,70, Item 104 - R$ 59,00, Item 105 - R$ 58,00, Item 106 - R$ 49,00, Item
107 - R$ 46,30, Item 108 - R$ 8,75, Item 109 - R$ 8,75, Item 110 - R$ 8,75, Item 112 - R$
8,70, Item 113 - R$ 45,00, Item 114 - R$ 55,00, Item 115 - R$ 67,00, Item 116 - R$ 100,00,
Item 117 - R$ 100,00, Item 147 - R$ 3,00, Item 148 - R$ 3,75, Item 152 - R$ 120,00, Item
155 - R$ 12,80, Item 160 - R$ 5,70 e Item 210 - R$ 65,30; EZ TECHS IMPORTADORA,
EXPORTADORA E REPRESENTACOES, CNPJ 09.473.928/0001-68: Item 142 - R$ 20,25 e Item
144 - R$ 40,90; FABIANE CARDOSO DE SOUZA, CNPJ 38.756.101/0001-60: Item 127 - R$
16,50 e Item 128 - R$ 4,00; GIMETAL COMERCIO DE METAIS - EIRELI, CNPJ
08.659.349/0001-41: Item 61 - R$ 78,40, Item 62 - R$ 121,79, Item 63 - R$ 527,00 e Item
64 - R$ 1.234,10; GR COMERCIO EIRELI, CNPJ 17.451.234/0001-58: Item 153 - R$ 41,46 e
Item 154 - R$ 44,24; I ELISA A SILVA LICITACOES, CNPJ 16.435.842/0001-06: Item 57 - R$
110,84; INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV , CNPJ
68.514.900/0002-71: Item 205 - R$ 677,40; ISOLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ
10.229.307/0001-12: Item 156 - R$ 27,90; J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, CNPJ
30.247.600/0001-10: Item 100 - R$ 132,90, Item 101 - R$ 152,34, Item 102 - R$ 220,41,

Item 120 - R$ 314,28, Item 121 - R$ 328,36 e Item 122 - R$ 362,67; LICITA ONLINE EIRELI,
CNPJ 24.360.974/0001-44: Item 141 - R$ 27,50; LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
MATERIAIS ELETRICOS, CNPJ 36.986.531/0001-42: Item 136 - R$ 9,95, Item 138 - R$ 9,20
e Item 139 - R$ 5,01; LUIZ TADEO DAMASCHI, CNPJ 01.424.128/0001-45: Item 44 - R$
938,18; LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI, CNPJ
34.777.255/0001-87: Item 39 - R$ 592,00, Item 43 - R$ 110,40 e Item 166 - R$ 37,10;
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA, CNPJ 24.616.322/0001-28: Item
119 - R$ 105,65; PAULO ELETRO LTDA, CNPJ 41.841.443/0001-92: Item 30 - R$ 75,00, Item
135 - R$ 12,00, Item 143 - R$ 28,50, Item 150 - R$ 249,00, Item 151 - R$ 312,00, Item 161
- R$ 578,00, Item 165 - R$ 62,00, Item 198 - R$ 71,00 e Item 199 - R$ 28,00, RC TEIVE
COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 04.176.836/0001-00: Item 137 - R$ 7,95; S.A. DE
JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CNPJ 21.896.826/0001-50: Item 18 - R$
27,58, Item 29 - R$ 79,90 e Item 171 - R$ 1,73. SALOMAO LOPES DE MENESES, CNPJ
28.792.531/0001-83: Item 33 - R$ 10,90, Item 59 - R$ 23,60, Item 60 - R$ 7,00, Item 72
- R$ 220,50 e Item 92 - R$ 1.730,00; SHIGEMOTO & CIA LTDA, CNPJ 28.787.127/0001-11:
Item 15 - R$ 5,85, Item 16 - R$ 10,85, Item 17 - R$ 21,85, Item 20 - R$ 31,60, Item 22
- R$ 7,00, Item 24 - R$ 7,45, Item 25 - R$ 21,75, Item 28 - R$ 22,15, Item 32 - R$ 16,55,
Item 37 - R$ 2,22, Item 38 - R$ 0,76, Item 76 - R$ 9,40, Item 77 - R$ 4,30, Item 162 - R$
20,05, Item 163 - R$ 6,30, Item 167 - R$ 12,20, Item 191 - R$ 25,30, Item 204 - R$ 7,80;
V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 40.572.454/0001-51: Item 6 - R$ 37,00, Item 7
- R$ 62,45, Item 10 - R$ 13,32, Item 31 - R$ 8,43, Item 40 - R$ 30,57, Item 41 - R$ 69,40,
Item 42 - R$ 19,20, Item 55 - R$ 253,00, Item 56 - R$ 15,55, Item 58 - R$ 18,90, Item 70
- R$ 261,00, Item 71 - R$ 108,25, Item 73 - R$ 396,57, Item 123 - R$ 14,43, Item 124 -
R$ 2,35, Item 157 - R$ 3,08, Item 158 - R$ 19,93, Item 159 - R$ 6,47, Item 169 - R$ 2,69,

Item 170 - R$ 1,34, Item 172 - R$ 66,50, Item 173 - R$ 66,50, Item 174 - R$ 25,43, Item
176 - R$ 6,77, Item 177 - R$ 5,83, Item 179 - R$ 6, 27, Item 180 - 6,99, Item 181 - R$
156,20, Item 182 - R$ 7,55, Item 183 - R$ 9,63, Item 186 - R$ 11,29, Item 187 - R$ 13,99,
Item 188 - R$ 4,26, Item 189 - R$ 72,00, Item 190 - R$ 83,17, Item 192 - R$ 20,85, Item
193 - R$ 62,38, Item 194 - R$ 45,81, Item 196 - R$ 518,74, Item 200 - R$ 9,90, Item 206
- R$ 28,77 e Item 207 - R$ 67,30; VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA,
CONTAINER, CNPJ 37.882.301/0001-04: Item 21 - R$ 92,50. Os demais itens foram
fracassados.

A íntegra da ata do pregão está disponível no sítio www.comprasnet.gov.br e
no site deste Tribunal www.tre-ms.jus.br.

MARIA JULIA DE ARRUDA MESTIERI
Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70014

Nº Processo: 0002681-95.2021. Objeto: Aquisição de peças para viabilizar os serviços de
suporte, configuração, manutenção de microcomputadores, notebooks/ultrabooks e
multifuncionais Lexmark sem garantia vigente. Total de Itens Licitados: 7. Edital:
28/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Prudente de Moraes, Nr. 100 - 6.andar,
Bairro Cidade Jardim, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/70014-5-00032-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 28/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/07/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ALEXANDRE MIRANDA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 25/06/2021) 70014-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 - UASG 70014

Nº Processo: 0003989-06.2020. Objeto: Prestação dos serviços de execução e implantação
de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, sob regime de empreitada por
preço global, abrangendo área construída ocupada 5187,82m², para o imóvel ocupado pelo
edifício Anexo I do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, TRE-MG, localizado à
Avenida Prudente de Morais 320, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte, MG, incluindo
fornecimento e instalação de todos os elementos de projeto constantes no Edital.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 28/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Prudente de
Moraes, Nr. 100 - 6.andar, Bairro Cidade Jardim, Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG ou
https://www.gov.br/compras/edital/70014-5-00031-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 28/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/07/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ALEXANDRE MIRANDA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 25/06/2021) 70014-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. Prot. nº 0004926-52.2021.6.14.8000. Contrato nº 28/2021. Contratante: União, por
intermédio do TRE-PA. Contratada: APPROACH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº
24.376.542/0001-21. Objeto: AQUISIÇÃO DE NEXT GENERATION FIREWALL PARA O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ - TRE/PA, obedecendo às condições em anexo ao
presente contrato (Ata de Registro de Preço da Universidade Federal de Santa Maria -
UFSM, decorrente do PE nº 158/2020. Fundamento Legal: Leis nº 10.520/2002 e nº
8.666/1993 e alterações, e vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico nº 158/2020 da
Universidade Federal de Santa Maria - RS. Valor global: R$ 1.141.824,00. Vigência: 48
meses, contando da assinatura do contrato. Data da Assinatura: 25/06/2021. Signatários:
Eduardo Sousa de Araújo, Diretor-Geral substituto do TRE/PA, pela Contratante; Odilon
Bitencourt Heitich Junior, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 1/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em

17/03/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço de agenciamento de

viagens, compreendendo reserva, emissão, alteração, marcação, remarcação e

cancelamento de passagens aéreas nacionais SRP.

ANDREZA ALVES GOMES

Pregoeira

(SIDEC - 25/06/2021) 070009-00001-2020NE000066
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/06/2021, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0909692 e o código CRC A62B1E61.

0002345-97.2021.6.02.8000 0909692v1

Despacho SLC 0909692         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 277



 1 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS – TRE/AL  

 

 

  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2021 

REF.: Pedido de Impugnação – INTERPÕE. 

  

   

  

NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

MILITARES EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de 

Duque de Caxias – RJ, sita à ESTRADA DAS FIGUEIRAS QD 19 LOTE 7, 2LOT DAS 

CHACARAS RIO PETROPOLIS, Duque de Caxias, inscrita no CNPJ sob o nº. 

14.550.838/0001-63, por seu representante legal infra-assinado, vem, respeitosamente, com 

fulcro no art. 24. do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e, principalmente, do 

ITEM 14, DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, 

apresentar a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, 

pelos fundamentos demonstrados nesta peça.  

 

 

I - TEMPESTIVIDADE. 
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Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a sessão 

pública eletrônica está prevista para 12 de Julho de 2021, tendo sido, portanto, cumprido o 

prazo previsto no edital, ITEM 14 do Pregão em referência: 

 

Decreto no 10.024:  

Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 

meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública. 

 

Edital do Pregão Eletrônico no: 20/2021 

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. 

 

 

 

 

II - OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

                  O Pregão Eletrônico em referência tem por objeto a aquisição de material de 

consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme especificações descritas nos 

Anexos deste Edital. 

 

De fato, os itens ora licitados são Medalhas, bottons de lapela em metal, que em função de 

suas atividades, está sujeita as normas de controle ambiental. 

Trata-se de atividade potencialmente poluidora, de acordo com o constante do 

Anexo I da Resolução CONAMA nº 237, de 22/12/1997, publicada no Diário Oficial da 

União nº 247, de 22/12/1997. 

 

 

III - DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO 

 

 A Impugnante, ao proceder à análise do mencionado ato convocatório, constatou a 

existência de algumas irregularidades que necessitam obrigatoriamente serem excluídas 

e/ou alteradas, visando, acima de tudo, e em estrita observância aos princípios norteadores 

das licitações, resguardar o regular prosseguimento do procedimento licitatório e o bem 

público.  
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O Edital do Pregão em epígrafe deixou de exigir, para os itens metálicos, oriundos 

da transformação de metais realizada pela indústria metalúrgica, a necessária e obrigatória 

licença ambiental, conforme especificado na Resolução CONAMA no 237, de 22 de 

dezembro de 1997, como condição de habilitação ao certame licitatório: 

 

 

Resolução CONAMA 237/1997: 

Art. 2o. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os 

empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem 

prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. (grifos nosso) 

 

 

 

Ressaltamos que, para o caso em questão, trata-se de atividade, cujo o enquadramento está 

elencado no item 3 do anexo I do Conama 237/1997, como Indústria Metalúrgica, inclusive 

GALVANOPLASTIA, pois para realizar o processo de fabricação de artigos em metal, 

conforme especificações descritas no termo de referência do edital, se faz obrigatório o uso 

de banhos de cromo, níquel, ouro, cobre, entre outros. Por conta disso, a licença ambiental 

deverá conter em sua descrição de atividade principal, as atividades de galvanoplastia para 

que seja resguardado o cumprimento das obrigações do fabricante perante o meio ambiente.  

 

Outro ponto que é importante destacar, é que as atividades de tratamento de superfície pelo 

processo de galvanoplastia, utilizam-se produtos químicos, como por exemplo, ácido 

clorídrico, ácido sulfúrico, permanganato de potássio, entre outros, sujeitos a controle e 

fiscalização da POLÍCIA FEDERAL, nos termos previstos na Lei 10.357, de 27 de 

Dezembro de 2001 e na portaria n° 240, de 12 de março de 2019, do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública. Sendo assim, é obrigatório a apresentação da Licença de 

Funcionamento (CLF), emitida pela Polícia Federal.   

 

 LEI N° 10.357, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 

Estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam 

ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem 

dependência física ou psíquica, e dá outras providências. 
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 PORTARIA Nº 240, DE 12 DE MARÇO DE 2019 

Estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos 

químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal. 

 

 

Conforme acima exposto, a empresa do ramo do objeto licitado deverá: 

 

- O licitante vencedor deverá apresentar Licença Ambiental expedida pelo órgão ambiental 

da sede do licitante, para os serviços, de galvanoplastia, objeto deste certame. Conforme 

Anexo 1, Resolução CONAMA nº 237/97; 

 

- O licitante deverá entregar juntamente com a licença ambiental, o CERTIFICADO DE 

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – CLF, da POLÍCIA FEDERAL. 

 

 

IV - DO DIREITO 

 

O atendimento de requisitos previstos em lei especial é uma obrigação das 

empresas do ramo do objeto ora licitado, sendo assim, não constitui uma condição restritiva 

ao caráter competitivo do certame, pois o fato de determinada empresa não possuir o 

certificado em questão, tão somente caracteriza a desobediência aos ditames legais, 

condição essencial para a validade de qualquer procedimento licitatório. 

Nesta seara, mister se faz ressaltar que a Lei Federal nº 8.666/93, materializa, entre 

outros, determinados princípios, de forma expressa e imperativa, não podendo o 

administrador furtar-se a observá-los integralmente, sob pena de responsabilidade nos 

termos da legislação em vigor. Com efeito, assim dispõe o referido Diploma Legal, verbis: 

 

Art. 3.º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processa da e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório (desde que observados os pré-requisitos formais e 

materiais exigidos em lei), do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

(grifos nosso) 
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A presente impugnação apresenta questão pontual que vicia o ato convocatório 

caso o vencedor não possua os requisitos comprovando a qualificação técnica da futura 

contratada, conforme previsto no inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.666/93, bem como o 

atendimento dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, previstos na 

Instrução Normativa n° 01, de 19/01/2010: 

 

Lei no 8.666/1993: 

[...] 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

[...] 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso. [...] 

Instrução Normativa no 01, de 19 de janeiro de 2010: 

Art. 1o. Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as 

especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por 

parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, 

considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos 

produtos e matérias-primas. 

Art. 2o. Para o cumprimento do disposto nesta Instrução Normativa, o 

instrumento convocatório deverá formular as exigências de natureza ambiental 

de forma a não frustrar a competitividade. (grifos nosso) 

 

 

 Faz-se oportuno também destacar que, de acordo com o Acórdão no 247/2009-

TCU-Plenário, restou assente que “o cumprimento da legislação ambiental deve ser 

verificado ainda na fase de habilitação dos licitantes, conforme os artigos 28, inciso V, e 

30, inciso IV, da Lei 8.666/1993 [...]. A lei não previu outro momento para se exigir o 

cumprimento de leis específicas (como as ambientais), nem para aquelas que impõem o 

cumprimento de certas condições para o funcionamento da licitante”. 

 

Podemos, ainda, mencionar licitação realizada pela DIRETORIA DE 

ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, que em seu Pregão 25/2020, 

cujo objeto era similar ao em lide, estabeleceu a mesma exigência (Item 9.8.3); e o 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – CASA CIVIL, que em seu pregão n° 19/2020 

cujo o objeto era similar ao em lide, também estabeleceu a mesma exigência (Item 11.6.3), 

entre outros: 
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 GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA  

Pregão n° 02/2021 – Uasg: 120001  

 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ  

Pregão n° 06/2021 – Uasg: 925621 

 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA – TO 

Pregão n° 029/2021 – Uasg: 925957  

 SECRETARIA GERAL DO EXÉRCITO – SGEX 

Pregão n° 01/2021 – Uasg: 160090 

 POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 

Pregão n° 18/2021 – Uasg: 120195 

 

Todos os órgãos listados a cima, exigiu tanto a licença ambiental, quanto o certificado de 

licença de Funcionamento (CLF), emitido pela Polícia Federal. 

 

 

V - DO PEDIDO 

 

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com 

a correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que 

macule todo o procedimento que se iniciará. 

Entende-se por correção do ato convocatório a inclusão da exigência de 

apresentação da licença ambiental válida com GALVANOPLASTIA, nos termos da 

Resolução CONAMA no 237/1997 e a Licença de Funcionamento (CLF), emitida pela 

Polícia Federal, como documentação relativa à qualificação técnica dos licitantes. 

Tendo em vista que a sessão pública eletrônica está designada para 12/07/2021, 

requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo à esta impugnação, adiando-se a referida 

sessão para data posterior à solução dos problemas ora apontados. Caso contrário, há o 

iminente risco de todo o ritual do artigo 4.º da lei 10520/2002 ser considerado inválido, 

considerados os equívocos no edital ora apontados, com desperdício da atividade ocorrida 

na sessão pública, incluindo avaliação das propostas e dos documentos de habilitação. 

Requerimento IMPUGNAÇÃO EDITAL (0915716)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 283



 7 

Requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida a 

irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade 

competente para tanto. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

  

Rio de Janeiro – RJ, 07 de Julho de 2021. 

  

SILVIA RACHEL BARROS 

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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2021.
Srª (a) Secretária EJE
 
Solicito, com a maior urgência possível,

pronunciameno quanto ao requerimento de impugnação do
ato convocatório, evento sei nº 0915716.

 
Aguardo.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 12/07/2021, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0915719 e o código CRC F5983A32.

0002345-97.2021.6.02.8000 0915719v1
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12/07/2021 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1223912&Texto=T&prgCod=957186

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1223912&Texto=T&prgCod=957186 1/1

 

 

Aviso 12/07/2021 12:52:03
 
A abertura da sessão pública desta compra foi prorrogada para 13/07/2021 14:00:00. Motivo: Medida administrativa.
Justificativa: Considerando a necessidade de resposta ao pedido de impugnação do ato convocatório.

 
Fechar
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Aviso 12/07/2021 12:55:24
 
Srs.(as) Licitantes. Registramos a prorrogação da abertura do pregão 20/2021 para o dia 13/07/2021, considerando a
necessidade de analisar os argumentos postos em peça impugnatória ao respectivo ato convocatório. Pregoeiro Oficial
TRE/AL

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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Visto que se trata de questão de aplicabilidade de

legislação especial esta unidade sugere o
apropriado encaminhamento a competente análise da
Assessoria Jurídica.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 12/07/2021, às 13:47, 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
0915781 e o código CRC 58A5FF56.

0002345-97.2021.6.02.8000 0915781v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2021.
Sr. Assessor Jurídico AJ-DG
 
Solicito, com a maior brevidade possível, o

pronunciamento da Unidade de V.Sª quanto aos aspectos
juridicos abordados em peça impugnatória ao Ato
Convocatório, evento sei nº 0915716.

Deixo registrado que  a sessão foi reagendada para
o dia 13/07/2021, 14h, dada a devida publicidade do ato
evento 0915737.

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 12/07/2021, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0915787 e o código CRC 03F756DD.

0002345-97.2021.6.02.8000 0915787v1
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PROCESSO : 0002345-97.2021.6.02.8000
INTERESSADO : OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 813 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram o autos a esta Assessoria Jurírica por conta
de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2021,
relacionado a aquisição de material de consumo – medalhas,
bottons de lapela e diplomas, conforme disposto no
Requerimento constante do evento SEI nº 0915716.

 
A insurgência foi pontual e tem a ver com o

entedimento de que a compra estaria albergada pela
mandamento disposto na Resolução CONAMA 237/1997, ao
deixar de exigir, para os itens metálicos, oriundos da
transformação de metais realizada pela indústria metalúrgica,
a necessária e obrigatória licença ambiental:

 
"Art. 2o . A localização, construção, instalação,
ampliação, modificação e operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como os
empreendimentos capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental,
dependerão de prévio licenciamento do órgão
ambiental competente, sem prejuízo de outras
licenças legalmente exigíveis."
 

O argumento foi o de que a atividade estaria
enquadrada no que disposto no item 3, do anexo I, da
mencionada Resolução, como Indústria Metalúrgica, inclusive
de GALVANOPLASTIA, pois, segundo a impugnate, para
realizar o processo de fabricação de artigos em metal,
conforme especificações descritas no termo de referência e
no edital, seria obrigatório o uso de banhos de cromo, níquel,
ouro, cobre, entre outros.

 
Reclamou, também, sob o alicerce do manuseio de

materiais químicos, a necessidade de apresentação da Licença
de Funcionamento (CLF), emitida pela Polícia Federal, por
entender obrigatória, neste caso, a fiscalização das empresas
fabricantes dos materiais ora pretendidos pela Polícia Federal.

 
Em sede de preliminar, vemos que é tempestiva a

irresignação, vez que o "recurso" foi apresentado no dia 7 de
julho de 2021.

 
Como o certame estava previsto para o dia 12 de

julho de 2021 e o edital de licitação prevê como prazo cabal
para impugnação os pedidos protocolados até 3 (três) dias
úteis antes da abertura da competição, temos que o
regramente, neste porém, foi cumprido. 

 
Na essencia, é o que se tem a relatar.
 
Passemos ao mérito.
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A exigência tencionada, a mim me parece

exagerada e não ter procedência.
 
Explicarei abaixo, didática e concatenadamente.
 
 A legislação mencionada tem a ver com o fabrico,

em grande escala, de materiais utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou pontecialmente poluidores.

 
 O bem jurídico que se quer resguardar com o

normativo citado é o meio ambiente, pela proteção do mesmo
com o uso parcimonioso de materiais capazes de colocar em
risco o normal fluir da natureza.

 
 Em casos de tamanha monta, de produção em

grandes proporções de material poluidor, deve-se,
sempre, exigir-se o prévio licenciamento ambiental das
empresas envolvidas no trabalho.

 
 O caso ora trazido a baila, porém, não envolve a

particição de grandes fábricas, muito pelo contrário, é
exclusivo para a contratação de microempresas.

 
As microempresas, claro, não podem nem devem

ter o mesmo tratamento de grandes conglomerados e/ou
produtores. E o ordenamento jurídico não faz isso, muito pelo
contrário.

 
Além de os materiais ora sob análise serem

singelos, de uso simples e restrito; no que concerne ao
quantitativo, as medalhas, bottons de lapela e diplomas,
eventual e futuramente a serem utilizadas, são infímos. O
potencial poluidor de tais materiais é irrelevante!

 
Não há razoabilidade em se exigir licenciamento

ambiental para compra de 63 medalhas, de 63 bottons de
lapela e de 63 diplomas. A medida
seria de desproporcionalidade flagrante e, transigiria,
naturalmente, pelo viés da restrição da competitividade.

 
Se nos conduzi-se-mos por esse trilhar, a

antieconomicidade seria a toada e a "pecha", a suspeição de
direcionamento ficariam "no ar".

 
As mesmas ponderações supra servem, também,

para afastar a necessidade de exigência aos licitantes, da
conclamada Licença de Funcionamento (CLF), de
competência para emissão por parte da Polícia Federal.

 
A conclusão lógica a que chegamos pela análise da

situação posta é a de que, por óbvio, a legislação citada não
se colmata a situação prática ora aqui posta.

 
Não há como subsumir o fato apresentado a norma

citada.
 
Como diz o ditado popular: Misturou-se alhos com

bugalhos!  
 
Recomenda-se, portanto, seja a impugnação

recebida, posto que tempestiva e, no que interessa como
conteúdo, tida por improcedente.
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É como opino.
 
Ao Senhor Pregoeiro, para o prosseguimento do

feito.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 12/07/2021, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0915990 e o código CRC B2953AD7.
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Impugnação 12/07/2021 21:23:21
 
EM BREVE RESUMO, FUNDAMENTAÇAO DA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO, REPORTA O IMPUGNANTE NOVA FORMALTA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Duque de
Caxias – RJ, sita à ESTRADA DAS FIGUEIRAS QD 19 LOTE 7, 2LOT DAS CHACARAS RIO PETROPOLIS, Duque de Caxias,
inscrita no CNPJ sob o nº. 14.550.838/0001-63, (PEÇA ANEXA NA ÍNTEGRA NO PROCESSO 0002345-97.2021.6.02.800):”
“A insurgência foi pontual e tem a ver com o entendimento de que a compra estaria albergada pela mandamento disposto
na Resolução CONAMA 237/1997, ao deixar de exigir, para os itens metálicos, oriundos da transformação de metais
realizada pela indústria metalúrgica, a necessária e obrigatória licença ambiental:"Art. 2o . A localização, construção,
instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras
licenças legalmente exigíveis.....”

 
Fechar
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 Resposta 12/07/2021 21:23:21
 
PROCESSO 0002345-97.2021.6.02.800 TRE/AL Referência. Impugnação Edital 20/2021 TER/AL OBJETO: O presente Pregão
tem por objeto a aquisição de material de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme especificações
descritas nos Anexos deste Edital. EMPRESA IMPUGNANTE: NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
MILITARES EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Duque de Caxias – RJ, sita à ESTRADA
DAS FIGUEIRAS QD 19 LOTE 7, 2LOT DAS CHACARAS RIO PETROPOLIS, Duque de Caxias, inscrita no CNPJ sob o nº.
14.550.838/0001-63 I - Preliminarmente Faz-se necessário registrar que 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, em
consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Dessa
forma, em análise inicial, registra-se que a peça impugnatória preencheu os pressupostos de tempestividade, legitimidade,
fundamentação do pedido, tudo em consonância com os documentos anexos ao Processo de Licitação já identificado. II.
DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE Em breve resumo, a impugnante fundamenta seu pedido da seguinte forma: “O Edital do
Pregão em epígrafe deixou de exigir, para os itens metálicos, oriundos da transformação de metais realizada pela indústria
metalúrgica, a necessária e obrigatórialicença ambiental, conforme especificado na Resolução CONAMA no 237, de 22 de
dezembro de 1997, como condição de habilitação ao certame licitatório...” Por fim, requer a impugnante: “...correção do ato
convocatório a inclusão da exigência de apresentação da licença ambiental válida nos termos da Resolução CONAMA no
237/1997 e a Licença Ambiental...” III- ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO Inicialmente cumpre destacar que por se tratar de
questões eminentemente jurídicas, exigências legais que poderiam ser incluídas em fase de habilitação de propostas, como
qualificação técnica, razão pela qual solicitamos a necessária análise da Douta Assessoria Jurídica deste Regional, esta
exarou o Parecer nº 813/2021, anexo aos autos que derem origem ao presente certame, fase interna. Segue na íntegra:
“PROCESSO 0002345-97.2021.6.02.800. INTERESSADO OTÁVIO LEAO PRAXEDES.Parecer nº 813 / 2021 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DGVieram o autos a esta Assessoria Jurírica por conta de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº
20/2021, relacionado a aquisição de material de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme disposto no
Requerimento constante do evento SEI nº 0915716.A insurgência foi pontual e tem a ver com o entendimento de que a
compra estaria albergada pela mandamento disposto na Resolução CONAMA 237/1997, ao deixar de exigir, para os itens
metálicos, oriundos da transformação de metais realizada pela indústria metalúrgica, a necessária e obrigatória licença
ambiental:´Art. 2o . A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do
órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis."O argumento foi o de que a atividade
estaria enquadrada no que disposto no item 3, do anexo I, da mencionada Resolução, como Indústria Metalúrgica, inclusive
de GALVANOPLASTIA, pois, segundo a impugnate, para realizar o processo de fabricação de artigos em metal, conforme
especificações descritas no termo de referência e no edital, seria obrigatório o uso de banhos de cromo, níquel, ouro, cobre,
entre outros.Reclamou, também, sob o alicerce do manuseio de materiais químicos, a necessidade de apresentação da
Licença de Funcionamento (CLF), emitida pela Polícia Federal, por entender obrigatória, neste caso, a fiscalização das
empresas fabricantes dos materiais ora pretendidos pela Polícia Federal.Em sede de preliminar, vemos que é tempestiva a
irresignação, vez que o "recurso" foi apresentado no dia 7 de julho de 2021.Como o certame estava previsto para o dia 12
de julho de 2021 e o edital de licitação prevê como prazo cabal para impugnação os pedidos protocolados até 3 (três) dias
úteis antes da abertura da competição, temos que o regramente, neste porém, foi cumprido. Na essencia, é o que se tem a
relatar.Passemos ao mérito.A exigência tencionada, a mim me parece exagerada e não ter procedência.Explicarei abaixo,
didática e concatenadamente. A legislação mencionada tem a ver com o fabrico, em grande escala, de materiais utilizadores
de recursos ambientais, efetiva ou pontecialmente poluidores. O bem jurídico que se quer resguardar com o normativo
citado é o meio ambiente, pela proteção do mesmo com o uso parcimonioso de materiais capazes de colocar em risco o
normal fluir da natureza. Em casos de tamanha monta, de produção em grandes proporções de material poluidor, deve-se,
sempre, exigir-se o prévio licenciamento ambiental das empresas envolvidas no trabalho. O caso ora trazido a baila, porém,
não envolve a particição de grandes fábricas, muito pelo contrário, é exclusivo para a contratação de microempresas.As
microempresas, claro, não podem nem devem ter o mesmo tratamento de grandes conglomerados e/ou produtores. E o
ordenamento jurídico não faz isso, muito pelo contrário.Além de os materiais ora sob análise serem singelos, de uso simples
e restrito; no que concerne ao quantitativo, as medalhas, bottons de lapela e diplomas, eventual e futuramente a serem
utilizadas, são infímos. O potencial poluidor de tais materiais é irrelevante!Não há razoabilidade em se exigir licenciamento
ambiental para compra de 63 medalhas, de 63 bottons de lapela e de 63 diplomas. A medida seria de desproporcionalidade
flagrante e, transigiria, naturalmente, pelo viés da restrição da competitividade.Se nos conduzi-se-mos por esse trilhar, a
antieconomicidade seria a toada e a "pecha", a suspeição de direcionamento ficariam "no ar".As mesmas ponderações supra
servem, também, para afastar a necessidade de exigência aos licitantes, da conclamada Licença de Funcionamento (CLF),
de competência para emissão por parte da Polícia Federal.A conclusão lógica a que chegamos pela análise da situação posta
é a de que, por óbvio, a legislação citada não se colmata a situação prática ora aqui posta.Não há como subsumir o fato
apresentado a norma citada.Como diz o ditado popular: Misturou-se alhos com bugalhos! Recomenda-se, portanto, seja a
impugnação recebida, posto que tempestiva e, no que interessa como conteúdo, tida por improcedente.É como opino.Ao
Senhor Pregoeiro, para o prosseguimento do feito.” Em análise mais objetiva é lúcido que o objeto imediato do
procedimento licitatório é a seleção da proposta que melhor atenda aos interesses da administração e, como objeto
mediato, a mais vantajosa, atingindo, de sobremaneira, o interesse público. A formalidade exigida da parte impetrante é
excessiva, evidenciando o claro impedimento ao alcance do próprio interesse público que consiste na obtenção do menor
preço. Nesse sentido, o administrador não pode confundir o princípio do procedimento formal com excesso de formalismo
desnecessário e prejudicial à competitividade do certame. Nossa Corte Maior de Contas, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,
já se pronunciou de forma contundente sobre a fundamentação ora disposta, segue transcrição de trecho do sumário do
Acórdão 357/2015 – Plenário, de relatoria do Ministro Bruno Dantas: “No curso de procedimentos licitatórios, a
Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo,
assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas dos administrados” Da mesma forma, orienta o voto condutor do Acórdão 119/2016 – Plenário, de relatoria do
Ministro Vital do Rêgo: ‘16. Não se trata, em absoluto, de conferir importância menor ao princípio da legalidade, em relação
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a outros princípios constitucionais. Trata-se tão somente de reconhecer que, diante do caso concreto, na busca da melhor
solução para a situação concreta, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público em toda a sua plenitude,
o princípio da legalidade estrita acaba perdendo força frente a outros princípios......” IV- DECISÃO DO PREGOEIRO Isto
posto, pelos fundamentos apresentados pela Assessoria Jurídica deste Regional corroborados por este pregoeiro e com
fulcro no art. 17, inciso II, do Decreto nº 10.024/2019, sem nada mais evocar, CONHEÇO da impugnação interposta e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo todas as condições apresentadas e aprovadas na fase interna do Pregão 20/2021.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

 
Fechar
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 
PROCESSO Nº 0002345-97.2021.6.02.8000 
Objeto: O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo – medalhas, 
bottons de lapela e diplomas, conforme especificações descritas nos Anexos deste Edital. 
 

A empresa Marcio Sandro Mallet Pezarim-EPP, CNPJ nº 04.743.532/0001-70, sediada 

na Rua Barão de Loreto, 259, Sala 01, bairro Ipiranga, São Paulo/SP, CEP 04.265-030, 

vem por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, apresentar sua Proposta 

de Preços para os materiais objeto dos itens abaixo especificados, como segue: 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO  UND QTD  
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL  

01 

Medalhas do Mérito Eleitoral e botons de lapela. 
a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 

espessura de 3,5 mm; b) Serão estampadas, 
esmaltadas e fundidas em cobre e com banhos de 
ouro, prata e bronze, polidos, dispondo de suporte 
(passador) fixo à medalha, para fita com 22 mm de 
largura útil; c) Cada unidade deverá vir acompanhada 
de fita de gorgurão na cor azul escuro, com duas 
faixas douradas ao centro, medindo 80 cm (aberta) e 
20 mm de largura, com as extremidades abainhadas 
em cuja ponta será fixado um cordão de seda para 
amarrar ao pescoço; d) Deverão ostentar em uma 
face, em alto-relevo e esmaltada, a logomarca da 
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 
amarelo, branco e verde), contornada por círculo na 
cor da medalha, círculo esmaltado branco com a 
inscrição em altorelevo “Medalha do Mérito 
Eleitoral”, círculo vazado e esmaltado em branco, 

UND 63 R$ 90,00  R$ 5.670,00 
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círculo de raios rajados, em relevo, na cor da 
medalha, círculo tracejado na cor da medalha, e, na 
outra face, também em relevo, a inscrição 
“RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE 
ALAGOAS”, caixa alta, conforme especificações 
detalhadas no constante dos Anexos I e II; e) Todas 
as inscrições utilizarão a fonte Arial, com os 
seguintes tamanhos: Medalha do Mérito Eleitoral, 
8,5 pt; RECONHECIMENTO DA JUSTIÇA ELEITORAL DE 
ALAGOAS, 8,5 pt; f) As medalhas deverão estar 
acompanhadas de caixas de veludo azul escuro, nas 
medidas 10cm x 12 cm x 3 cm, onde deverão ser 
acondicionadas.. 

Marca: MDB – Fabricante: N.R. 

04 

Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann 
Byron de Araújo Soares  

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 
espessura de 3,5 mm; b) Serão fundidas em cobre e 
banhadas a ouro mil, dispondo de suporte para fita 
com 22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá 
vir acompanhada de fita de gorgurão nas cores verde 
e amarelo, medindo 20 mm de largura; d) Deverão 
ostentar em uma face a efígie do Desembargador 
Hermann Byron, com as inscrições em alto-relevo do 
“Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 
Desembargador Hermann Byron In Memoriam”, e na 
outra face, também em relevo, a inscrição “Medalha 
Desembargador Hermann Byron visa homenagear 
aqueles que contribuíram de forma decisiva para o 
crescimento e engrandecimento da Justiça 
Eleitoral.”, conforme modelo constante do Anexo I-
B; e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme 
Anexo I-B; f) Todas as inscrições utilizarão a fonte 
Univers, com os seguintes tamanhos: Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, 6; Desembargador 
Hermann Byron 7,5 e in Memoriam com 6. A 
inscrição do verso será em tamanho 7; g) Deverão 
ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo 
vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca 
do TRE-AL em tinta dourada. 

Marca/Fabricante: MDB/N.R. 

UND 30 R$ 100,00  R$ 3.000,00  

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 8.670 (Oito mil e seiscentos e setenta reais).  
 
Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os 
aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições 
constantes do Edital e seus anexos.  

Declaramos que os 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. 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação. 
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Condições de Pagamento: 10 (dez) dias úteis, contados da data de entrega da nota 
fiscal/fatura, ou de sua reapresentação em caso de incorreções. 
 
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos a contar da emissão da nota de empenho. 

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto 
pela Administração. 
Dados da Empresa: 
Razão Social: Marcio Sandro Mallet Pezarim - EPP 
CNPJ: 04.743.532/0001-70  
Endereço: Rua Barão de Loreto, 259 - SALA 01 - Ipiranga - Cep: 04.265-030 - SP/SP 
Nome do contato: Marcio Sandro Mallet Pezarim 
Telefone para contato: (11) 2063-3485 
E-mail: dgbrindes@ig.com.br 
 
Dados Bancários:  
Banco do Brasil 001 Agência: 6809-8 – Conta Corrente: 1070-7 
Favorecido: Marcio Sandro Mallet Pezarim – EPP 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
Nome: Marcio Sandro Mallet Pezarim 
Endereço: Rua Cipriano Barata, 1963, Apt 81, Bairro Ipiranga, São Paulo/SP, CEP: 04.205-001 
CPF: 092.251-968-13 - Cargo(função):  Empresário Individual - Telefone:(11)2063.3485 
RG: 17.739.964 - Órgão Expedidor: SSP/SP - E-mail: dgbrindes@ig.com.br 
Naturalidade: Nacionalidade: Brasileiro 
 
 
 

São Paulo, 13 de julho  de 2021. 
 
 

Marcio Sandro Mallet Pezarim 
RG/ CPF: 17.739.964 - 092.251-968-13 
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J  R   MACHADO  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  ME 
CNPJ:   01.756.582/0001.01   -   INSC.EST:   86.100.274   -   jrmachadocomercio@gmail.com 

 
 

 

Rua Columbia , 80 Quintino Bocaiuva – Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 21380-170 – TEL: (021) 3357-8652 – jrmachadocomercio@gmail.com 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Seção de Licitações e Contratos 

 

PREGÃO ELETRÔNICO  N° 20/2021 

 

 

Empresa: JR Machado Comércio e Serviços ME 

CNPJ: 01.756.582/0001-01                                                  Inscrição Estadual: 86.100.274 

Endereço: Rua Columbia, 80 - Quintino Bocaíuva, Rio de Janeiro - RJ, 

Telefone: (21) 3357-8652 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

03 

Diplomas 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 

mm por 210 mm (formato do papel A4 – 
Paisagem), conforme modelo constante no Anexo 

I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 
gramas, alta alvura, policromia, impressãooff set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos 

e tamanho de fontes constam do Anexo I-B;  

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um 
canudo de papelão rígido, com tampa, revestido 

de vulcapel azul escuro, que caiba o diploma com 

folga.  

und 63 R$ 87,30 R$ 5.500,00 

05 

Diplomas:   
a) Terão formato retangular nas dimensões 297 

mm por 210 mm (formato do papel A4 – 

Paisagem), conforme Anexo I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 
gramas, alta alvura, policromia, impressão off 

set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos 
e tamanho de fontes constam do Anexo I-B;  

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um 

canudo de papelão rígido, com tampa, revestido 
de vulcapel vermelho, que caiba o diploma com 

folga.  

und 30 R$ 90,00 R$ 2.700,00 

06 

Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador 

Domingos Paes Barreto Cardoso 

a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 

und 30 R$ 160,00 R$ 4.800,00 
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mm e espessura de 3,5 mm;  

b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro 
mil, dispondo de suporte para fita com 22 mm de 

largura útil;  

c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita 
de gorgurão nas cores verde e amarelo, medindo 

20 mm de largura;  

d) Deverão ostentar em uma face a efígie do 

Desembargador Barreto Cardoso, com as 
inscrições em alto-relevo do “Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, Medalha do Mérito, 

Desembargador Barreto Cardoso (in memorian)”, 
e na outra face, também em relevo, a inscrição 

“Medalha Desembargador Barreto Cardoso, visa a 

homenagear aqueles que contribuíram de forma 
decisiva para o crescimento e engrandecimento 

da Justiça Eleitoral 05/06/1945.”, conforme 

modelo constante do Anexo I-B;  
e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme 

Anexo I-B;  

f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, 

com os seguintes tamanhos: Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e Medalha do Mérito, 7; 

Desembargador Barreto Cardoso, 7,5 e in 

Memoriam com 6. A inscrição do verso será em 
tamanho 7;  

g) Deverão ser acondicionadas em estojo de 

percalina e veludo vermelho, em cuja tampa será 
inscrita a logomarca do TRE-AL em tinta 

dourada.  

07 

Diplomas: 

a) Terão formato retangular nas dimensões 297 

mm por 210 mm (formato do papel A4 – 
Paisagem), conforme modelo Anexo I-B;  

b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 

gramas, alta alvura, policromia, impressão off 
set;  

c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos 

e tamanho de fontes constam do Anexo VIII;  

d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um 
canudo de papelão rígido, com tampa, revestido 

de vulcapel vermelho, que caiba o diploma com 

folga.  

und 30 R$ 96,66 R$ 2.899,80 

 
O valor total de nossa proposta é R$ 15.899,80 (Quinze mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.) 
 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos e que os 

materiais cotados atendem todas as exigências relativas à especificação e características, inclusive técnicas. 

Em nossos preços já estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros 

gravames que possam incidir sobre o objeto ora licitado. 
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Marca: JR 
 

Fabricante: Eletromatrix 

 
Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do 

Pregão Eletrônico 20/2021 

 
O prazo de entrega dos materiais será em até 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da nota de empenho. 

 

O prazo de garantia dos materiais será de 12 (doze) meses, a partir da efetiva entrega. 
   

 

DADOS BANCÁRIOS:  

 
Banco do Brasil 

Ag: 3522-X       -       C/C: 1173-8 

Agência Madureira 

 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2021. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
Sr. (a) Secretário EJE.
 
Solicito a análise da conformidade técnica das

propostas melhores classificadas no Pregão 20/2021,
evento 0916547 (proposta itens 01 e 04) e
evento 0916549 (proposta itens 03,05,06,07).

Sessão reagendada para amanhã dia 14/07/2021,
14h horário de Brasília.

Aguardo e agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/07/2021, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916550 e o código CRC 0EB120D1.

0002345-97.2021.6.02.8000 0916550v1
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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 julho de 2021.
Sr. Pregoeiro,
Em resposta ao Despacho PREG 0916550 informo

que, com base nas descrições e quantidades informadas
(idênticas as constantes no termo de referência), as propostas
apresentadas nos eventos 0916547 (proposta itens 01 e 04) e
0916549 (proposta itens 03, 05, 06 e 07) encontram-
se em conformidade técnica.

Todavia, ressalto que referente ao Item 1 da
Proposta (0916547) não houve indicação do quantitativo de
medalhas por tipo (21 de ouro, 21 de prata e 21 de bronze),
conforme estipulou o Termo de Referência (0881803), página
4.

Submeto a informação ao seu crivo técnico.
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 13/07/2021, às 19:27, 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
0916602 e o código CRC 9F68DE80.

0002345-97.2021.6.02.8000 0916602v1
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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: 01.756.582/0001-01 DUNS®: 908579386
Razão Social: J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/09/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 22/07/2021
FGTS 16/08/2021
Trabalhista Validade: 23/10/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/08/2021
Receita Municipal Validade: 25/07/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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: 15/07/2021 13:21 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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 I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 01.756.582/0001-01 DUNS®: 908579386
Razão Social: J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/09/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 86100274 Inscrição Municipal: 2218763
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 60.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/02/1996
CNAE Primário: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA

USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CNAE Secundário 1: 1340-5/99 - OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS,
CNAE Secundário 2: 2539-0/02  - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS
CNAE Secundário 3: 3299-0/04 - FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
CNAE Secundário 4: 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
CNAE Secundário 5: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 6: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 7: 4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS

Dados para Contato
CEP: 21.380-170
Endereço: RUA COLUMBIA, 80 - QUINTINO BOCAIUVA
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone:
E-mail:

Dados do Responsável pelo Cadastro
297.415.487-53CPF:

Nome: JORGE RIBEIRO MACHADO
Carteira de Identidade: 2632370 Órgão Expedidor: IFP
Data de Expedição: 06/04/1970 Data de Nascimento: 17/04/1950
E-mail: jr50@superig.com.br

Emitido em: 15/07/2021 13:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31

Certidão JR SICAF GERAL (0917628)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 315



Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 297.415.487-53
Nome: JORGE RIBEIRO MACHADO
Carteira de Identidade: 2632370 Órgão Expedidor: IFP
Data de Expedição: 06/04/1970 Data de Nascimento: 17/04/1950
Filiação Materna: MARIA RIBEIRO MACHADO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 22.740-210
Endereço: RUA ALAGOINHA, 32 5 - JARDIM SULACAP
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 33578652
E-mail: luizajrmachado@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO
5340 - FERRAGENS DIVERSAS
6310 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA
7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
7690 - IMPRESSOS DIVERSOS
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
8345 - BANDEIRAS, FLAMULAS E PAVILHOES
8440 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUARIO MASCULINO
8455 - DISTINTIVOS E INSÍGNIAS
8460 - BAGAGENS
8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO
9340 - ARTIGOS DE VIDRO
9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS
9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
9920 - ARTIGOS PARA FUMANTES
Serviços
1082 - Jateamento
1104 - Galvanização
1414 - Obras Civis de Pavimentação Poliedrica
3344 - Transporte Ferroviário de Pessoal

Emitido em: 15/07/2021 13:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
3433 - Confecção / Colocação / Remanejamento / Manutenção - Divisó-ria / Módulo
3492 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede
3948 - Despachante - Veículos
4138 - Fornecimento de Gás Canalizado
5452 - Confecção de Placas /  Quadros /  Distintivos / Artefatos deAcrílico / Metal / Laminado / Pvc
10111 - Confecção de Crachás
12726 - Estamparia de Peça - Aço Inoxidável / Metais Diversos
12874 - Confecção de Carteira -Tipo Porta Documento / Dinheiro
12882 - Confecção Pasta - Uso Pessoal para Documento / Congresso
12890 - Gravação Tipo Douração / Baixo Relevo
13200 - Confecção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica
14419 - Transporte de Mudança - Internacional
15865 - Confecção Tapete / Capacho
16128 - Locação de Cilindro
16330 - Confecção de Bandeira - Nacional / Distintiva
17086 - Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização  / ComunicaçãoVisual
17760 - Confecção de Botom / Medalha
17906 - Confecção de Faixas
17914 - Sinalização Visual Computadorizada
18007 - Praticagem - Fluvial / Marítima
18040 - Estudos e Projetos de Sistemas Automatizados - Armazenamento/ Movimentação /
Distribuição
18597 - Confecção Placa Comemorativa
18643 - Confecção Flâmulas
18961 - Confecção / Instalação Etiqueta Personalizada - Adesivo
20354 - Serviço Telefonia Via Satélite
21237 - Confecção de Plaqueta de Identificação Patrimonial
21334 - Instalação / Manutenção - Placa de Identificação
22519 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
24988 - Serviços de Suporte de Divulgação em Comunicação Social.

Emitido em: 15/07/2021 13:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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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: 01.756.582/0001-01
Razão Social: J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS

Atividade Econômica Principal:

4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Endereço:

RUA COLUMBIA, 80 - QUINTINO BOCAIUVA - Rio de Janeiro / Rio de Janeiro

Emitido em: 15/07/2021 13:21 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:

Certidão JR SICAF GERAL (0917628)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 318



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.756.582/0001-01

Certidão nº: 21968756/2021

Expedição: 15/07/2021, às 13:27:52

Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.756.582/0001-01, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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: 15/07/2021 13:25:04 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS 

CNPJ: 01.756.582/0001-01 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

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

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

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

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

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

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

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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    Oficio do Registro de Distribuição

SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL

RUA DO OUVIDOR, 63 - 2º ANDAR - CENTRO - RJ
Delegatário: Lélio Gabriel Heliodoro dos Santos

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 1º OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E

COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C      E      R      T      I      F      I      C      A

09/06/2021>14/06/2021 [12]

202168877132-001/001

1º
FINALIDADE EXCLUSIVA declarada pelo requerente:

SICAF.

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e/ou
assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:
A)   FALÊNCIAS,   CONCORDATAS,  INSOLVÊNCIAS  E  RECUPERAÇÕES  JUDICIAIS  DISTRIBUIDAS  A  UMA  DAS
VARAS EMPRESARIAIS.
DESDE SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E UM ATÉ SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VI
NTE E UM(06/06/2001 ATÉ 06/06/2021), dele(s)***************************

*_*_*_*_*_*_*_*_NADA_CONSTA_*_*_*_*_*_*_*_*
Relativamente ao nome de JR MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME - CNPJ: 01.7
56.582/0001-01*********************************************************
Rio  de Janeiro, Capital em 10/06/2021. QUALIFICAÇÃO conf. o requerido.
Emolumentos Tab.01. Ato 01: R$ 43,70, Tab.04-Ato 08: R$ 44,65, LEI 6.37
0 Art.2 §4: R$ 0,89, FETJ: R$ 17,67, FUNDPERJ: R$ 4,41, FUNPERJ: R$ 4,4
1, FUNARPEN: R$ 3,53, ISS: R$ 4,70. TOTAL: R$ 123,96. EU, RICARDO DA CO
STA MEIRELES (Mat.94/1867),Oficial Substituto a assino digitalmente.
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
|   CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1º, IV CNCGJERJ)   |
|           ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E           |
|         EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.        |
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

Poder Judiciário - TJERJ

Corregedoria Geral da Justiça

Consulte a validade do selo em:

https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

EDTX 74754 HUN

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros 

Públicos - ANOREG RJ (http://validador.e-cartoriorj.com.br).

- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua

emissão.

- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo

validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play.

- Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços 

extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.

1

CERP: 5EE822D4-8EA8-4AD7-B287-DB474B3F3D21 Página 1 de 1
Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
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2o. Ofício do Registro de Distribuição

973954
03/39 Pag: 0001

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: 8f8d4ea1-1210-4460-a322-e60affd6c517

REQUERIDA EM: 09/06/2021
MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: SICAF               

Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Oficial Registrador
Jorge Constancio Cassas - Substituto

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C  E  R  T  I  F  I  C  A  e   D  Á   F  É  
QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéri-
    tos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186
    da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e 
    Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central,do Brasil ou 
    Ministério da Fazenda, desde:
DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E UM ATÉ DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (02/06
/2001 a  02/06/2021) dele(s).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.-.-
Relativamente ao Nome de JR MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME Qualific
ação: 01756582000101  (conforme requerido).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

EMITIDA EM: 10/06/2021, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. T O T A L R$: 123.96
EMOL R$: 88.35 - PMCMV(2%)R$: 0.89 - FETJ(20%)R$: 17.67 - FUNDPERJ(5%)R$: 4.41 - FUNPERJ(5%)R$: 4.41 - FUNARPEN(4%)R$: 3.53 - ISS(5%)R$: 4.70

Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser
utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, 
disponível na apple store ou Google Play.

  Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
        EDVJ05938-ESM

 Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Provimento CGJ 89/2016 regulamenta a emissão e uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros  Públicos-ANOREG/RJ (http://validador.e-cartoriorj.com.br)

A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.
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Requerida em 09/06/2021

Finalidade declarada FINS NEGOCIAIS / CONCORRÊNCIA
8208883/2021-1.00

Modelo ESPECIAL  folha 01

0903079775

  * NOVO ENDEREÇO: AV. ERASMO BRAGA 227 - GRUPO 201 - CEP: 20020-902

*

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (07/06/2001 ate 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (07/06/2001 ate 
07/06/2021) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: JR MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME, qualificacao: 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (07/06/2001 ate 
07/06/2021) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: JR MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME, qualificacao: 
CNPJ 01.756.582/0001-01 (conforme requerido) 
Emitida em: 09/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (07/06/2001 ate 
07/06/2021) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: JR MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME, qualificacao: 
CNPJ 01.756.582/0001-01 (conforme requerido) 
Emitida em: 09/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (07/06/2001 ate 
07/06/2021) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: JR MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME, qualificacao: 
CNPJ 01.756.582/0001-01 (conforme requerido) 
Emitida em: 09/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 
EMOLUMENTOS R$ 88,35 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R$ 0.89 (Lei 6.370/2012) + R$ 17.67 (FETJ) + R$ 4.41 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (07/06/2001 ate 
07/06/2021) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: JR MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME, qualificacao: 
CNPJ 01.756.582/0001-01 (conforme requerido) 
Emitida em: 09/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 
EMOLUMENTOS R$ 88,35 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R$ 0.89 (Lei 6.370/2012) + R$ 17.67 (FETJ) + R$ 4.41 
(FUNDPERJ) + R$ 4.41 (FUNPERJ) + R$ 3.53 (FUNARPEN) + R$ 4.70 (LEI 7128/2015) valor total R$ 123,96 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (07/06/2001 ate 
07/06/2021) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: JR MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME, qualificacao: 
CNPJ 01.756.582/0001-01 (conforme requerido) 
Emitida em: 09/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 
EMOLUMENTOS R$ 88,35 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R$ 0.89 (Lei 6.370/2012) + R$ 17.67 (FETJ) + R$ 4.41 
(FUNDPERJ) + R$ 4.41 (FUNPERJ) + R$ 3.53 (FUNARPEN) + R$ 4.70 (LEI 7128/2015) valor total R$ 123,96 
"Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. 

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência 
Empresarial;
b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, 
declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da 
Consolidação Normativa da CGJ, desde
SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL UM  ate SETE  DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM (07/06/2001 ate 
07/06/2021) deles  NADA CONSTA  contra o nome de: JR MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME, qualificacao: 
CNPJ 01.756.582/0001-01 (conforme requerido) 
Emitida em: 09/06/2021 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO 
CONSTAM. 
EMOLUMENTOS R$ 88,35 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R$ 0.89 (Lei 6.370/2012) + R$ 17.67 (FETJ) + R$ 4.41 
(FUNDPERJ) + R$ 4.41 (FUNPERJ) + R$ 3.53 (FUNARPEN) + R$ 4.70 (LEI 7128/2015) valor total R$ 123,96 
"Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. 
Informe-se com o cartório do distribuidor."

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça

Selo de Fiscalização Eletrônico
EDUV49675 MOL

Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Cert. Proc. p/ /LUIZ            

3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital
Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE FEITOS AJUIZADOS

CERP: 46735a67-92c3-40f7-a57b-1056f9480118
- A autenticidade desta certidao deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros Públicos ANOREG RJ 

(http://validador.e-cartorio.com.br)
- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão
- Para a validação deste documento atraves do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj,
disponível na Apple Store ou no Google Play
- Provimento CGJ n°89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado
do Rio de Janeiro

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO
REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ
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3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital
Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CNPJ: 27.532.571/0001-23

Contatos: (21) 2262-9543 | E-mail: 3ord@3ord.com.br

 

 

DATA DA CERTIDÃO: 09/06/2021                           RECIBO: 396497/2021              FUNCIONARIO: LUIZ

Nº SEDE: 0903079775  |  8208883/2021                                                                Nº E-CARTORIO: 202168877132

 
Valores detalhados do Ato

 

Valor Certidão: R$ 123,96

N° ATO SELO SERVIÇO EMOLUMENTOS LEI 6.370/2012 FETJ FUNDPERJ FUNPERJ FUNARPEN LEI 7.128/2015

2021682773955 EDUV 049675 MOL C R$ 88,35 R$ 0,89 R$ 17,67 R$ 4,41 R$ 4,41 R$ 3,53 R$ 4,70
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CERTIDÃO MODELO ESPECIAL DE
FALÊNCIA

Emolmmentos:Tab 16 Item 01 R$43,70Tab 19 Item 08
R$44,65 (FETJ) R$:17,67 (FUNPERJ) R$:4,41
(FUNDPERJ) R$:4,41 (FUNARPEN) R$:3,53 (CG -
PORTARIA 17/13) R$:0,89 (I.S.S.Q.N.) R$:4,70 =
Total R$:123,96

2021682773956

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À
SICAF

ANDREA

(     0)

09/06/2021

folha:   1

10:38:57

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/om assentamentos de sem Serviço Registral, relativos a feitos em cmrso om andamento, no periodo
reqmerido, no qme concerne aos assmntos abaixo:
I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribmídas às varas com
competência Empresariais;
II - Inqmeritos Jmdiciais Falimentares om falências dolosas as varas criminais om omtras (art. 186 da Lei de Falências);
III - INTERDIÇÃO e/om INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei nº 6024 de 13/03/1974, qme trada da intervenção e liqmidação
extrajmdicial de institmições financeiras pelo Banco Central do Brasil om Ministerio da Fazenda;
IV - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES,
CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e omtras ações e precatórias distribmídas às varas com competência em Órfãos e Smcessões
afetos a este Ofício;
V - Ações distribmídas às varas da infância, da jmventmde e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta
Consolidação, desde:

DTV70454

OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E UM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate

OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

que   dele   (s)   NADA   CONSTA   contra   o   (s)   nome   (s)    de
JR MACHADO COMERCIO E SERVICOS ME xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CNPJ:01.756.582/0001-01///////////////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 09/06/2021,RIO DE JANEIRO./////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:SICAF.///////////////////////////

9212619804473001

Poder Judiciário - TJERJ

Corregedoria Geral da Justiça

Selo de Fiscalização Eletrônico

EDTV70454 UKD

Consulte a validade do selo em:

https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

CERP: 3d38a552-9cdf-4ad3-bed0-1446930684da CONFERIDO POR:MARCOS DA SILVA

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página
https://validador.e-cartoriorj.com.br
- A certidão eletrônica estará disponível para download no site
https://e-cartoriorj.com.br pelo período de 90 (noventa) dias após a sma emissão.
- Para a validação deste docmmento através do QR Code deverá ser mtilizado somente o
aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store om Google Play.
- Provimento CGJ n°89/2016 regmlamenta a emissão e o mso de certidões eletrônicas
pelos serviços extrajmdiciais do Estado do Rio de Janeiro.

Para baixar o recibo acesse https://www.4distribuidor.com.br/#recibo e informe o código: 91C20F36DF6BE1B1E59388663897055A

Senhor msmário, se necessário, é possível obter certidão qme abranja omtros períodos de
consmlta para além do pesqmisado. Informe-se com o cartório do distribmidor.
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06/11/2019 SEI/TJRO - 1475737 - Atestado de Capacidade Técnica

file:///C:/Users/Servidor/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_1475737 (1).html 1/1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho, nº 585 - Bairro Olaria - CEP 76801-333 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 
Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa J.R. MACHADO COMÉRCIO

E SERVIÇOS ME, com endereço na Rua Columbia, n. 80, Bairro Quintino Bocaiuva, na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CNPJ n. 01.756.582/0001-01, prestou de forma satisfatória e
compatível com todas as especificações exigidas no Edital, seus Anexos e no Contrato Simplificado n.
312/2019 (1397716 ), firmado entre este Poder Judiciário e a Contratada supramencionada, para o
fornecimento de Medalhas para atender a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP/TJRO) do Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia.

 
Ressaltamos, ainda, a qualidade do material fornecido e da organização da empresa, bem

como o cumprimento de todas as obrigações contratuais.
 
Por ser verdade, firmamos a presente.

PJA-254
 
 

Documento assinado eletronicamente por JEIELE ELINE CASTRO SILVA, Secretário (a) de
Gestão de Pessoas, em 06/11/2019, às 09:16 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no Portal
SEI (http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1), informando o código verificador 1475737 e
o código CRC BCA10F83.

 

Referência: Processo nº 0016063-12.2019.8.22.8000 SEI nº 1475737/versão3
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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: 04.743.532/0001-70 DUNS®: 935814845
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
Nome Fantasia: DGBRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/11/2021
FGTS 18/08/2021
Trabalhista Validade: 13/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/09/2021
Receita Municipal Validade: 23/11/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/07/2022Validade:

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: 15/07/2021 13:14 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 04.743.532/0001-70
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM

Atividade Econômica Principal:

4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Endereço:

RUA BARAO DE LORETO, 259 - SALA 01 - VILA SAO JOSE (IPIRANGA) - São Paulo / São
Paulo

Emitido em: 15/07/2021 13:15 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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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.743.532/0001-70 DUNS®: 935814845
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
Nome Fantasia: DGBRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 117166079118 Inscrição Municipal: 30682266
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 40.000,00 Data de Abertura da Empresa: 08/10/2001
CNAE Primário: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 1: 3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER
CNAE Secundário 2: 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 3: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 4: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 5: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E

Dados para Contato
CEP: 04.265-030
Endereço: RUA BARAO DE LORETO, 259 - SALA 01 - VILA SAO JOSE (IPIRANGA)
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 30814886
E-mail: DGBRINDES@IG.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
092.251.768-13CPF:

Nome: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
Carteira de Identidade: 17739964 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 10/02/1983 Data de Nascimento: 27/11/1967
E-mail: dgbrindes@ig.com.br

Emitido em: 15/07/2021 13:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 092.251.768-13
Nome: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
Carteira de Identidade: 4.958.709 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 11/11/2001 Data de Nascimento: 27/11/1967
Filiação Materna: MARIA ETELVINA MALLET PEZARIM
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 04.205-001
Endereço: RUA CIPRIANO BARATA, 1963 - APTO 81 - IPIRANGA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 43717568
E-mail: dgbrindes@ig.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
8455 - DISTINTIVOS E INSÍGNIAS

Emitido em: 15/07/2021 13:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.743.532/0001-70

Certidão nº: 21968594/2021

Expedição: 15/07/2021, às 13:26:15

Validade: 10/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.743.532/0001-70, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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: 15/07/2021 13:24:19 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM 

CNPJ: 04.743.532/0001-70 
 
 
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 

Certidão MS.TRAB.TCU.CNJ.PORTAL.FALEN.ATO CONSTI.ATESTADOS (0917635)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 339

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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�?R�Q�R� �ASKCLCMAS
OPQPRRB
P��ENJSJMJ

VCLIJSJY@A
OPQPRR

��JKGEMJMC
�JIAS
�KEG�

�JIASB�IAXJI
VJGJQ�ASJ
�C�EFGSA

8=2=0;2;;794440:;<yo��[~
�[-|j|}[�
o|}�{�-oj5
uzy[-uoz/}[
[��o�jy[|�z{
}[

{fa {fa ;8 -./1354444-./8247<544444<94<9=4=0
01>83>6=

OJSLJ�By�/
�JXSELJKGC�By�/
OAMCIABQB�CSF@A�B�z�zy/
VCFLSEY@ABVCGJI�JMJBMABWX�CGABW�CSGJMA�B�cbc\g/ĥ/~̀î è /̀�/�̂_wc/c/kc_a b̀c/̂gî]fkf]̀hc/\c/j\̂xc
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\¦̀ZỲ\]
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9482187279
96;27;9/
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B_TR=>@L\@LOUNON>?B>L@LBÒ>L@>?@LO@U[N\NLN>L=?@_>L>@UMNL\=>ON_=Q=R=]B\N>LOBUBLNL=_[S=N
\N>LRB_S@>VLK?aLHFL=?@_>LON\@UMNL@>?BUL@AL\=>OZ?BL>=AZR?B_@BA@_?@L@LNLO@U[N\NL\@
BQ@U?ZUBLOBUBL\=>OZ?BL>@UTL@_?U@LFbJFFL@LCbJFFVLcB_?@_XBAd>@LSN_@S?B\N>V

eU@fN@=UN CDEFGEHFHC
CIJFgJDC

<U>VhB>iLj=S=?B_?@>kLQNBL?BU\@VLl@_?UNL\@L=_>?B_?@>L=_=S=BU@AN>LBLmB>@LSNAO@?=?=YBV
nBYNULO@UAB_@̂BALSN_@S?B\N>L@LNQ>@UY@ALB>LA@_>Bf@_>L\NL>=>?@ABVLoNBL>NU?@

OBUBL?N\N>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFF

p?BOBL\@LB_TR=>@L\@LOUNON>?B>L@_S@UUB\BVLKLBQ@U?ZUBL\@L=?@_>LOBUBL\=>OZ?BL>@UT
=_=S=B\BVLcB_?@_XBAd>@LSN_@S?B\N>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFF

qL=?@ALCLmN=LBQ@U?NVL<NR=S=?BAN>LNL@_Y=NL\@LRB_S@>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFC

qL=?@ALHLmN=LBQ@U?NVL<NR=S=?BAN>LNL@_Y=NL\@LRB_S@>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFH

qL=?@ALDLmN=LBQ@U?NVL<NR=S=?BAN>LNL@_Y=NL\@LRB_S@>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFH

KRfZAB>LOUNON>?B>L\NL=?@ALDL@>?MNL@AOB?B\B>VL<NR=S=?BAN>LNL@_Y=NL\@LRB_S@>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFD

qL=?@ALILmN=LBQ@U?NVL<NR=S=?BAN>LNL@_Y=NL\@LRB_S@>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFD

qL=?@ALrLmN=LBQ@U?NVL<NR=S=?BAN>LNL@_Y=NL\@LRB_S@>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFD

KRfZAB>LOUNON>?B>L\NL=?@ALrL@>?MNL@AOB?B\B>VL<NR=S=?BAN>LNL@_Y=NL\@LRB_S@>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFI

qL=?@ALgLmN=LBQ@U?NVL<NR=S=?BAN>LNL@_Y=NL\@LRB_S@>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFr

qL=?@ALGLmN=LBQ@U?NVL<NR=S=?BAN>LNL@_Y=NL\@LRB_S@>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJHFJFr

KRfZAB>LOUNON>?B>L\NL=?@ALGL@>?MNL@AOB?B\B>VL<NR=S=?BAN>LNL@_Y=NL\@LRB_S@>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJDrJIb

KL@?BOBLm@SXB\BLmN=L=_=S=B\BLOBUBLNL=?@ALDVLnNU_@S@\NULsZ@LBOU@>@_?NZLRB_S@L_NLYBRNU
\@LtuLgVGICkFFFFLON\@UTL@_Y=BULZALRB_S@LP_=SNL@Lm@SXB\NLB?aLv>LCIJIFJIbL\NL\=B

CDEFGEHFHCV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJDrJrw

KL@?BOBLm@SXB\BLmN=L=_=S=B\BLOBUBLNL=?@ALgVLnNU_@S@\NULsZ@LBOU@>@_?NZLRB_S@L@_?U@Ltu
gVIwFkFFFFL@LtuLgVwbFkFFFFLON\@UTL@_Y=BULZALRB_S@LP_=SNL@Lm@SXB\NLB?aLv>

CIJIFJrwL\NL\=BLCDEFGEHFHCV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJDgJHw

KL@?BOBLm@SXB\BLmN=L=_=S=B\BLOBUBLNL=?@ALGVLnNU_@S@\NULsZ@LBOU@>@_?NZLRB_S@L_NLYBRNU
\@LtuLDVHCFkFFFFLON\@UTL@_Y=BULZALRB_S@LP_=SNL@Lm@SXB\NLB?aLv>LCIJICJHwL\NL\=B

CDEFGEHFHCV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJDGJFw

KL@?BOBLm@SXB\BLmN=L=_=S=B\BLOBUBLNL=?@ALIVLnNU_@S@\NULsZ@LBOU@>@_?NZLRB_S@L@_?U@Ltu
gVFFFkFFFFL@LtuLgVgFFkFFFFLON\@UTL@_Y=BULZALRB_S@LP_=SNL@Lm@SXB\NLB?aLv>

CIJIHJFwL\NL\=BLCDEFGEHFHCV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJDbJDI

KL@?BOBLm@SXB\BLmN=L=_=S=B\BLOBUBLNL=?@ALrVLnNU_@S@\NULsZ@LBOU@>@_?NZLRB_S@L@_?U@Ltu
HVwFFkFFFFL@LtuLDVHCFkFFFFLON\@UTL@_Y=BULZALRB_S@LP_=SNL@Lm@SXB\NLB?aLv>

CIJIDJDIL\NL\=BLCDEFGEHFHCV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJIFJIw

qLmNU_@S@\NUL\BLOUNON>?BL_NLYBRNUL\@LtuLgVGICkFFFFL_MNL@_Y=NZLRB_S@LP_=SNL@
m@SXB\NLOBUBLNL=?@ALDV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJIFJIw

qLmNU_@S@\NUL\BLOUNON>?BL_NLYBRNUL\@LtuLgVGICkFFFFL_MNL@_Y=NZLRB_S@LP_=SNL@
m@SXB\NLOBUBLNL=?@ALDV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJIFJIw

qL=?@ALDL?@Y@L@AOB?@LU@BRLOBUBLNLYBRNULgVGICkFFFFVLeUNS@\@Zd>@LNL>NU?@=NL@R@?Ux_=SN
@_?U@LN>LmNU_@S@\NU@>LSNALOUNON>?B>L@AOB?B\B>VLKSNAOB_X@LB>LSN_YNSB̂y@>L_N

zZRfBA@_?NL\@LeUNON>?B>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJIFJIw

qL=?@ALDL@>?TL@_S@UUB\NV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJICJFF

qLmNU_@S@\NUL\BLOUNON>?BL_NLYBRNUL\@LtuLgVwbFkFFFFL_MNL@_Y=NZLRB_S@LP_=SNL@
m@SXB\NLOBUBLNL=?@ALgV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJICJFF

qL=?@ALgL@>?TL@_S@UUB\NV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJICJDF

qLmNU_@S@\NUL\BLOUNON>?BL_NLYBRNUL\@LtuLDVHCFkFFFFL_MNL@_Y=NZLRB_S@LP_=SNL@
m@SXB\NLOBUBLNL=?@ALGV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJICJDF

qLmNU_@S@\NUL\BLOUNON>?BL_NLYBRNUL\@LtuLDVHCFkFFFFL_MNL@_Y=NZLRB_S@LP_=SNL@
m@SXB\NLOBUBLNL=?@ALGV

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJICJDF

qL=?@ALGL?@Y@L@AOB?@LU@BRLOBUBLNLYBRNULDVHCFkFFFFVLeUNS@\@Zd>@LNL>NU?@=NL@R@?Ux_=SN
@_?U@LN>LmNU_@S@\NU@>LSNALOUNON>?B>L@AOB?B\B>VLKSNAOB_X@LB>LSN_YNSB̂y@>L_N

zZRfBA@_?NL\@LeUNON>?B>V

<=>?@AB CDEFGEHFHC
CIJICJDF

qL=?@ALGL@>?TL@_S@UUB\NV

Ata PREGÃO 20 (0917644)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 371



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

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

,-./012 3456758683
39:93:4;

<=0/2>2=?0@A2B2=?C-=-D-@-2B2=>2E2=C=-/01=3F=GCED0@0BCE=HI0=2>E0.0D/CI=J2D@0=0D/E0=KL
34F666M6666=0=KL=34F866M6666=>CB0EN=0DO-2E=I1=J2D@0=PD-@C=0=?0@A2BC=2/Q=R.

39:9S:4;=BC=B-2=3456758683F

,-./012 3456758683
39:98:36

T=-/01=9=0./N=0D@0EE2BCF

,-./012 3456758683
39:98:4;

<=0/2>2=?0@A2B2=?C-=-D-@-2B2=>2E2=C=-/01=8F=GCED0@0BCE=HI0=2>E0.0D/CI=J2D@0=0D/E0=KL
4F666M6666=0=KL=4F8;7M3666=>CB0EN=0DO-2E=I1=J2D@0=PD-@C=0=?0@A2BC=2/Q=R.

39:97:4;=BC=B-2=3456758683F

,-./012 3456758683
39:94:4;

T=?CED0@0BCE=B2=>EC>C./2=DC=O2JCE=B0=KL=4F836M6666=DUC=0DO-CI=J2D@0=PD-@C=0
?0@A2BC=>2E2=C=-/01=;F

,-./012 3456758683
39:94:4;

T=?CED0@0BCE=B2=>EC>C./2=DC=O2JCE=B0=KL=4F836M6666=DUC=0DO-CI=J2D@0=PD-@C=0
?0@A2BC=>2E2=C=-/01=;F

,-./012 3456758683
39:94:4;

T=-/01=;=0./N=0D@0EE2BCF

,-./012 3456758683
39:94:4;

T=-/01=;=/0O0=01>2/0=E02J=>2E2=C=O2JCE=4F836M6666F=VEC@0B0IW.0=C=.CE/0-C=0J0/EXD-@C
0D/E0=C.=?CED0@0BCE0.=@C1=>EC>C./2.=01>2/2B2.F=<@C1>2DA0=2.=@CDOC@2YZ0.=DC

[IJ\210D/C=B0=VEC>C./2.F

,-./012 3456758683
39:9S:4S

T=-/01=3=0./N=0D@0EE2BCF

,-./012 3456758683
39:97:4S

T=?CED0@0BCE=B2=>EC>C./2=DC=O2JCE=B0=KL=4F8;7M3666=DUC=0DO-CI=J2D@0=PD-@C=0
?0@A2BC=>2E2=C=-/01=8F

,-./012 3456758683
39:97:4S

T=?CED0@0BCE=B2=>EC>C./2=DC=O2JCE=B0=KL=4F6]7M6666=DUC=0DO-CI=J2D@0=PD-@C=0
?0@A2BC=>2E2=C=-/01=8F

,-./012 3456758683
39:97:4S

T=-/01=8=0./N=0D@0EE2BCF

,-./012 3456758683
39:97:4S

T=-/01=8=/0O0=01>2/0=E02J=>2E2=C=O2JCE=4F8;7M3666F=VEC@0B0IW.0=C=.CE/0-C=0J0/EXD-@C
0D/E0=C.=?CED0@0BCE0.=@C1=>EC>C./2.=01>2/2B2.F=<@C1>2DA0=2.=@CDOC@2YZ0.=DC

[IJ\210D/C=B0=VEC>C./2.F

,-./012 3456758683
39:9̂ :69

,0EN=-D-@-2B2=2=0/2>2=B0=[IJ\210D/C=B0=VEC>C./2.F=G2OCE=2@C1>2DA2E=2/E2OQ.=B2
?ID@-CD2J-B2B0=_<@C1>2DA2E=̀IJ\210D/C5A2a-J-/2YUC52B1-..-a-J-B2B0F

VE0\C0-EC 3456758683
39:;6:86

,E.Fb2.c=d-@-/2D/0.M=aC2=/2EB0F=<\I2EB01=I1=-D./2D/0M=JC\C=-D-@-2E01C.=2=?2.0=B0
D0\C@-2YUC=B0=O2JCE0.M=̀IJ\210D/C=0=2@0-/2YUC=B0=>EC./C./2.F

VE0\C0-EC 3456758683
39:;4:;7

,E.F=b2.c=d-@-/2D/0.M=-D-@-2E01C.=2=D0\C@-2YUC=B0=O2JCE0.=@C1=C=10JACE=@J2..-?-@2BC
DC.=-/0D.=64M6;M6SM=0=67F

VE0\C0-EC 3456758683
39:;S:43

V2E2=[F=KF=e<fg<hT=fTeiKfjT=i=,iKkjfT,=W=,EFb2c=d-@-/2D/0M=aC2=/2EB0F=kF,l=?C-=2
10JACE=fd<,,jGjf<h<=mT,=jnim,=64M6;M6SM=0=67M=@CD.-B0E2DBC=2=B0/0E1-D2YUC=BC
0B-/2J=0=B2=J0\-.J2YUC=BC=>E0\UC=B0O01C.=HI0./-CD2E=.CaE0=2=>C..-a-J-B2B0=B0=kF,l
2@0-/2E=2.=.0\I-D/0.=@CD/E2>EC>C./2.:=jnie=64=EL;F666M66M=jnie=6;=KL=8F666M66M

jnie=6S=KL9F666M66=0=-/01=67=KL8F;66o=p=VT,,qkido

63F7;SF;]856663W
63

3456758683
39:;7:99

rC2=/2EB0s

63F7;SF;]856663W
63

3456758683
39:;]:88

T?0E0@01C.=DC..C=10DCE=O2JCE=>C..tO0J=BIE2D/0=2=B-.>I/2F=mUC=@CD.0\I-1C.=0?0/I2E
D0DAI12=E0BIYUCF

VE0\C0-EC 3456758683
3;:63:63

V2E2=[F=KF=e<fg<hT=fTeiKfjT=i=,iKkjfT,=W=,EFb2c=d-@-/2D/0M=C.=PJ/-1C.=O2JCE0.
C?0E/2BC.=>CE=kF,l=.UC=>2..tO0-.=B0=2@0-/2YUC=0=0./UC=B0D/EC=BC=0./-12BC=>0J2

2B1-D-./E2YUCM=E2uUC=>0J2=HI2J=.CJ-@-/21C.=HI0=0D@21-DA0=.I2=>EC>C./2=2̀I./2B2=2C.
PJ/-1C.=J2D@0.=C?0E/2BC.M=@CD/0DBC=2=B0.@E-YUC=@C1>J0/2=B0=@2B2=-/01M=\I2EB2DBC
-D/0-E2=fTmGTKejh<hi=fTe=T=<mivT=KiGiKimni=<T=niKeT=hi=KiGiKwmfj<

ihjn<dFFFF

VE0\C0-EC 3456758683
3;:63:;S

V2E2=[F=KF=e<fg<hT=fTeiKfjT=i=,iKkjfT,=W=2=>EC>C./2=B0O0EN=O-E=2..-D2B2M
>CB0DBC=.0E=B-\-/2J10D/0M=2=PJ/-12=?CJA2=0=2.=B012-.=EIaE-@2B2.F=<\I2EB21C.=DC

>E2uC=B0=I12=ACE2M=Q=>C..tO0Jo

,-./012 3456758683
3;:68:6S

,0DACE=?CED0@0BCE=[F=KF=e<fg<hT=fTeiKfjT=i=,iKkjfT,M=fmV[5fVG:
63F7;SF;]856663W63M=.CJ-@-/C=C=0DO-C=BC=2D0xC=E0?0E0D/0=2C=t/01=7F

,-./012 3456758683
3;:68:3S

,0DACE=?CED0@0BCE=[F=KF=e<fg<hT=fTeiKfjT=i=,iKkjfT,M=fmV[5fVG:
63F7;SF;]856663W63M=.CJ-@-/C=C=0DO-C=BC=2D0xC=E0?0E0D/0=2C=t/01=SF

,-./012 3456758683
3;:68:87

,0DACE=?CED0@0BCE=[F=KF=e<fg<hT=fTeiKfjT=i=,iKkjfT,M=fmV[5fVG:
63F7;SF;]856663W63M=.CJ-@-/C=C=0DO-C=BC=2D0xC=E0?0E0D/0=2C=t/01=;F

,-./012 3456758683
3;:68:93

,0DACE=?CED0@0BCE=[F=KF=e<fg<hT=fTeiKfjT=i=,iKkjfT,M=fmV[5fVG:
63F7;SF;]856663W63M=.CJ-@-/C=C=0DO-C=BC=2D0xC=E0?0E0D/0=2C=t/01=4F

63F7;SF;]856663W
63

3456758683
3;:68:9]

,-1M=0D@21-DAC=01=-D./2D/0.F

VE0\C0-EC 3456758683
3;:64:8S

V2E2=[F=KF=e<fg<hT=fTeiKfjT=i=,iKkjfT,=W=<mivT,=fTmkTf<hT,M=>CB0
0D@21-DA2E=2=>EC>C./2=@CD/0DBC=/CBC.=C.=-/0D.M=2\E2B0YC=12-.=I12=O0u=0=2\I2EBCF

VE0\C0-EC 3456758683
3;:6S:36

V2E2=e<KfjT=,<mhKT=e<ddin=Viy<Kje=W=,EF=b2c=d-@-/2D/0M=aC2=/2EB0F=kF,l=?C-=2
10JACE=@J2..-?-@2B2=DC.=-/0D.=63M68M=0=69F=VCE=?CEY2=BC=0B-/2J=0=B2=J0\-.J2YUC=BC
>E0\UC=0J0/EXD-@C=B0O01C.=HI0./-CD2E=.CaE2=2=>C..-a-J-B2B0=B0=kF,l=2@0-/2=DC..2.
@CD/E2>EC>C./2.=DC.=.0\I-D/0.=O2JCE0.:=jnie=63=KL;F666M66M=jnie=68=KL8;7M36=0

-/01=69=EL8F;66M66M=Q=>C..tO0Jo

VE0\C0-EC 3456758683 V2E2=e<KfjT=,<mhKT=e<ddin=Viy<Kje=W=hi,n<fTM=T=jnie=68=T=k<dTK=ezvjeT

Ata PREGÃO 20 (0917644)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 372



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

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

-./01/21 34567895:;<;=5;>?@.1A-0A;BCDE;FGHFGIC;JKF;GLE;M;NEDDOPFQ;BEGBERICR;BES;GEDDE
PCQERA;THFS;0@A;DFRFSED;EURTVCIE;C;RFBKDCR;E;THFS;BES;PCQER;CBTSC;IE;FDHTSCIEW

0XW1X2W.2@Y000-Z
10

-2Y01Y@0@-
-./01/X[

\EC;HCRIF;]RW;̂RFVEFTREW;_̀FRHCSED;GEDDE;SFGER;PCQER;FaFJKOPFQ;IKRCGHF;C;ITDNKHC
IED;THFGDW

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./01/X1
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W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3ô0>3W04=-460->>>>>>>i-71C61T304221?/-3954
04S404./431-3]/4;3F3713W0-<-2/13eEpFIHhGf3.D-38-5C436.76:1AD-37-3951./6/1/6C-374
;471?8123<-03/6<-3eKF3743-50-T3KF3743<01/1343KF3743B0-.q4fT3:-.S-0;4342/6<5?-53-

i40;-3743Y4S40a.:613eEJJFJENfT3<V=6.13ho

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOEHOEh

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3j4224324./67-T3<4A-3-3044.C6-3713251
<0-<-2/131:042:67137136.S-0;1AD-36.762<4.2VC4?3<101301/6S6:1AD-3713:-.S-0;67174
/d:.6:1T31<-./1713.13;4.21=4;31./406-03743713?1C013713c.671743id:.6:13742/4

Y4=6-.1?T3:-.C-:104;-231.4r->

6̂2/4;1 FhLEGLKEKF
FhOEHOFH

4̂.8-03S-0.4:47-03Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]ZT3,jWXL,WsO
Eh>GhN>HNKLEEEFMGET32-?6:6/-3-34.C6-37-31.4r-304S404./431-3t/4;3F>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOEpOEI

W1013X>3Y>3Z@,[@RP3,PZ\Y,]P3\3̂\Y_],P̂ 3M3̂0>e1f3g6:6/1./4T3B-13/1074>3@3c.67174
Y495626/1./4301/6S6:-5313:-.S-0;671743/d:.6:137123<0-<-2/1231<0424./17123<-03_>̂u
6/4.2T3ENTEHTEITEGT301qD-3<4?13951?3<0-:47404;-23131:46/1AD-3713;42;1T3:-.:?56.7-
13<0424./43S1243<1013-236/4.23-0134;3742/1954T3S1C-03<40;1.4A13:-.4:/17-34

-B06=17->

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOEpONH

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3̂0>e1f3g6:6/1./4T31.4r-3:-.C-:17-T
1=51071;-2>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOFHOFN

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3̂0>e1f3g6:6/1./4T3S1C-03042<-.740>
W-74;-231=51071031304/6S6:1AD-L4.C6-3.-3<01q-37435;138-01v

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOHJOFN

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3̂0>e1f3g6:6/1./4T304/6S6:-313;4.21=4;
1./406-0>3jD-3d3.4:422V06-3-34.C6-3713<0-<-2/13742:06;6.1.7-313951./67174374
;471?812T3:-.267401.7-39543-3@.4r-3]3i40;-3743Y4S40a.:613S1q3;4.AD-31

951./671743/-/1?T342/13/1;Bd;3d3<10w;4/0-3743U5?=1;4./-T3B4;3:-;-T343-3;162
:-./5.74./4T3_>̂uT3.13<0-<-2/134.:1;6.8171T3Y@i]s],Pc3xc\3,Pj,PYR@_@3,PZ

iPRP̂ 3P̂ 3>>>>>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FHOEFONF

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3i\YZP̂ 3RP3\R]i@gT3713;42;13S-0;1T
1.4r-5374:?101AD-T3.-3;-;4./-37-3:1712/0-3713<0-<-2/1T31226;3:-;-3-2374;162
?6:6/1./42T3954342/1C13:64./43743/-7123123:-.76Ay4237-3;42;-376<?-;13?4=1?T301qD-

<4?13951?3C1;-231:46/103132513<0-<-2/1T3746r1.7-3743:5;<060T3d3:40/-3954
:-;5.6:104;-23b315/-0671743864010956:1;4./4325<406-03<101374;1623<0-C67a.:612>

6̂2/4;1 FhLEGLKEKF
FHOEFOhH

4̂.8-03S-0.4:47-03Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]ZT3,jWXL,WsO
Eh>GhN>HNKLEEEFMGET3-3<01q-3<10134.C6-37431.4r-3<1013-3t/4;3F3S-634.:40017-3<4?-

W04=-460->

6̂2/4;1 FhLEGLKEKF
FHOENOKI

0̂2>3s-0.4:47-042T342/V31B40/-3-3<01q-3<101304=62/0-37436./4.AD-374304:502-23<1013-2
6/4.2L=05<-23.1326/51AD-3743z1:46/-34381B6?6/17-z3-53z:1.:4?17-3.-3U5?=1;4./-z>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FHOEHOEF

0̂2>3e12f3g6:6/1./42T342/1;-234;31.V?62437437-:5;4./-2374381B6?6/1AD-37-23?6:6/1./42
:-;3<0-<-2/1231:46/12>3s1C-03<40;1.4A1;3:-.4:/17-2>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FHOKKONH

0̂2>e12f3g6:6/1./42T342/1;-231.1?621.7-3137-:5;4./1AD-374381B6?6/1AD-37-23?6:6/1./42
:-;3<0-<-2/1231:46/12T3.D-3:-.:?5604;-23.13<0424./432422D-T301qD-3<4?13951?3C1;-2

252<4.7403132422D->3Y4/-0.104;-231;1.8D3b23Fh8>3PB06=17-343B-13/1074>

W04=-460- FHLEGLKEKF
FhOEEOHJ

0̂2>3e12f3g6:6/1./42T3B-13/1074>3s1C-0T31=51074;343-B240C4;3/-7123123;4.21=4.237-
262/4;1>3@=0174A->

W04=-460- FHLEGLKEKF
FhOEhOHE

s-636.S-0;17-3-3<01q-3S6.1?3<101304=62/0-37436./4.AD-374304:502-2O3FHLEGLKEKF3b2
FhONGOEE>

W04=-460- FHLEGLKEKF
FhOEhOHN

h>h>3P3?6:6/1./43042<-.21B6?6q1M2434r:?526C1343S-0;1?;4./43<4?123/01.21Ay4234S4/51712
4;32453.-;4T31225;43:-;-3S60;42343C4071746012325123<0-<-2/1234324523?1.:42T
6.:?526C43-231/-23<01/6:17-237604/1;4./43-53<-03245304<0424./1./4T34r:?5t7131
042<-.21B6?6717437-3<0-C47-037-3262/4;13-537-3̀0=D-3-534./671743<0-;-/-01371

?6:6/1AD-3<-034C4./5162371.-2374:-004./42374352-36.74C67-37123:0474.:616237431:422-T
16.7139543<-03/40:460-2>

Ata PREGÃO 20 (0917644)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 374



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

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

-./01/2.1 3456758683
39:69:4;

9<9<=>=?2@2ABCA/=./DE1CDBF2?2GBHD/=/I@?JD2KB=/=L1.MB?M/CA/=E/?BD=A.BCDBNO/D=/L/AJBPBD
/M=D/J=C1M/Q=BDDJM/=@1M1=L2.M/D=/=K/.PBP/2.BD=DJBD=E.1E1DABD=/=D/JD=?BC@/DQ
2C@?JD2K/=1D=BA1D=E.BA2@BP1D=P2./ABM/CA/=1J=E1.=D/J=./E./D/CABCA/Q=/I@?JRPB=B
./DE1CDBF2?2PBP/=P1=E.1K/P1.=P1=D2DA/MB=1J=P1=S.0T1=1J=/CA2PBP/=E.1M1A1.B=PB

?2@2ABNT1=E1.=/K/CAJB2D=PBC1D=P/@1../CA/D=P/=JD1=2CP/K2P1=PBD=@./P/C@2B2D=P/=B@/DD1Q
B2CPB=UJ/=E1.=A/.@/2.1D<

-./01/2.1 3456758683
39:64:3V

4<4<=WC@JMF2.X=B1=?2@2ABCA/=B@1MEBCYB.=BD=1E/.BNO/D=C1=D2DA/MB=/?/A.ZC2@1=PJ.BCA/=B
D/DDT1=E[F?2@B=P1=-./0T1Q=L2@BCP1=./DE1CDXK/?=E/?1=ZCJD=P/@1../CA/=PB=E/.PB=P/

C/0S@21DQ=P2BCA/=PB=2C1FD/.K\C@2B=P/=UJB2DUJ/.=M/CDB0/CD=/M2A2PBD=E/?1=D2DA/MB=1J
P/=DJB=P/D@1C/IT1<

-./01/2.1 3456758683
39:64:3;

4<4<=WC@JMF2.X=B1=?2@2ABCA/=B@1MEBCYB.=BD=1E/.BNO/D=C1=D2DA/MB=/?/A.ZC2@1=PJ.BCA/=B
D/DDT1=E[F?2@B=P1=-./0T1Q=L2@BCP1=./DE1CDXK/?=E/?1=ZCJD=P/@1../CA/=PB=E/.PB=P/

C/0S@21DQ=P2BCA/=PB=2C1FD/.K\C@2B=P/=UJB2DUJ/.=M/CDB0/CD=/M2A2PBD=E/?1=D2DA/MB=1J
P/=DJB=P/D@1C/IT1<

-./01/2.1 3456758683
39:64:89

9<V<=>=@./P/C@2BM/CA1=]JCA1=B1=E.1K/P1.=P1=D2DA/MB=2ME?2@B=B=./DE1CDBF2?2PBP/=P1
?2@2ABCA/=1J=P/=D/J=./E./D/CABCA/=?/0B?=/=B=E./DJCNT1=P/=DJB

-./01/2.1 3456758683
39:64:8̂

9<V<=>=@./P/C@2BM/CA1=]JCA1=B1=E.1K/P1.=P1=D2DA/MB=2ME?2@B=B=./DE1CDBF2?2PBP/=P1
?2@2ABCA/=1J=P/=D/J=./E./D/CABCA/=?/0B?=/=B=E./DJCNT1=P/=DJB

-./01/2.1 3456758683
39:64:9V

9<9<=>=?2@2ABCA/=./DE1CDBF2?2GBHD/=/I@?JD2KB=/=L1.MB?M/CA/=E/?BD=A.BCDBNO/D=/L/AJBPBD
/M=D/J=C1M/Q=BDDJM/=@1M1=L2.M/D=/=K/.PBP/2.BD=DJBD=E.1E1DABD=/=D/JD=?BC@/DQ
2C@?JD2K/=1D=BA1D=E.BA2@BP1D=P2./ABM/CA/=1J=E1.=D/J=./E./D/CABCA/Q=/I@?JRPB=B
./DE1CDBF2?2PBP/=P1=E.1K/P1.=P1=D2DA/MB=1J=P1=S.0T1=1J=/CA2PBP/=E.1M1A1.B=PB

?2@2ABNT1=E1.=/K/CAJB2D=PBC1D=P/@1../CA/D=P/=JD1=2CP/K2P1=PBD=@./P/C@2B2D=P/=B@/DD1Q
B2CPB=UJ/=E1.=A/.@/2.1D<

-./01/2.1 3456758683
39:96:V̂

_.D<=̀BDa=b2@2ABCA/DQ=P/@?B.1=/C@/..BP1=1=E./D/CA/=E./0T1=/?/A.ZC2@1Q=B0.BP/N1=B
EB.A2@2EBNT1=P/=A1P1D<

=

cdefghijkhjlmenoh

cdefgh pqgqrshmq tuiemdqvwei

x?A/.BNT1=BF/.AJ.B
PB=D/DDT1=E[F?2@B

3856758683
38:48:6V

-./K2DT1=P/=BF/.AJ.B:=3V56758683=39:66:66y=z1A2K1:=z/P2PB=BPM2C2DA.BA2KBy={JDA2L2@BA2KB:
|1CD2P/.BCP1=B=C/@/DD2PBP/=P/=./DE1DAB=B1=E/P2P1=P/=2MEJ0CBNT1=P1=BA1=@1CK1@BAS.21<

xF/.AJ.B=PB
D/DDT1=E[F?2@B

3V56758683
39:66:66

xF/.AJ.B=PB=D/DDT1=E[F?2@B

}C@/..BM/CA1=PB
BCX?2D/=P/
E.1E1DABD

3V56758683
39:86:66

}ABEB=P/=BCX?2D/=P/=E.1E1DABD=/C@/..BPB<

{J?0BM/CA1=P/
E.1E1DABD

3V56758683
39:9~:69

WCR@21=PB=/ABEB=P/=]J?0BM/CA1=P/=E.1E1DABD

_JDE/CDT1
BPM2C2DA.BA2KB

3V56758683
34:V~:69

-./K2DT1=P/=./BF/.AJ.B:=3956758683=39:66:66y=/C@BM2CYBM/CA1=P/=E.1E1DABD=M/?Y1./D
@?BDD2L2@BPBD=C1D=2A/CD=63Q6VQ69664Q6;Q67=�=�C2PBP/=�/UJ2D2ABCA/=EB.B=BCX?2D/=P/
@1CL1.M2PBP/=A�@C2@B<

�/BA2KBNT1
3956758683
39:66:64

xF/.AJ.B=P1=E.BG1
3956758683
34:6V:8;

xF/.AJ.B=P/=E.BG1=EB.B=2CA/CNT1=P/=./@J.D1

�/@YBM/CA1=P1
E.BG1

3456758683
39:69:46

�/@YBM/CA1=P/=E.BG1=EB.B=./02DA.1=P/=2CA/CNT1=P/=./@J.D1:=3456758683=�D=39:V7:66<

xESD=/C@/..BM/CA1=PB=_/DDT1=-[F?2@BQ=1D=?2@2ABCA/D=M/?Y1./D=@?BDD2L2@BP1D=L1.BM=P/@?B.BP1D=K/C@/P1./D=P1D=./DE/@A2K1D
2A/CD<=�12=P2KJ?0BP1=1=./DJ?ABP1=PB=_/DDT1=-[F?2@B=/=L12=@1C@/P2P1=1=E.BG1=./@J.DB?=@1CL1.M/=E./@1C2GB=1=B.A201=94Q=P1
�/@./A1=36<689=P/=86=P/=D/A/MF.1=P/=863~<=�BPB=MB2D=YBK/CP1=B=P/@?B.B.Q=L12=/C@/..BPB=B=D/DDT1=�D=39:93=Y1.BD=P1=P2B
34=P/=]J?Y1=P/=8683Q=@J]B=BAB=L12=?BK.BPB=/=BDD2CBPB=E/?1=-./01/2.1=/=}UJ2E/=P/=xE121<

=
�}�}�=�}�}��x=|x�xb|x��W=
lmenhe�mhjt����q�

�>��W�>=�}��}W�x=z>��x
c����ejkej��h�h

�h�gqm==

Ata PREGÃO 20 (0917644)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 375



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

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� �+��+
Ata PREGÃO 20 (0917644)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 376



���������� ���	
����

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

��� !"#�$�%�&'()"

*+,-./01,2324.2+
56789:;</=9>?67@6/-<?7A@6;<

56789:;</.?B7@:;</-<?7A@6;</C?/D<;B@;E

F
GHIJKLFMNIOHPQRSLF//TU/VVVWVXWVWY/

F
ZM[\]̂ _̀ aFGaZFbaZcMdM̀ aZ

efghijgiklmeeefnefFo/0p/.p/qD3rD,+/3+q-.32+/-/=-.s23+=
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ÌvSHRwKLF̀IOyN�yxyFxLFa��IOLFa�IHOyxL�F,7><@�;E/;�/5?6�@/�@6�;A@/6?A;:B9<;6/:;E/C7�?:E�?E/W��/��/>@6/WYV/��/��@6�;A@/C@
>;>?</D�/�/*;7E;B?���/�@:�@6�?/�@C?<@/D:?�@/2o��/8�/=?6�@/�@:�?��7@:;C@E/?�/>;>?</5@>/*<9E/Y�V/B6;�;E�/;<A;/;< 96;�/>@<7�6@�7;�
7�>6?EE�@/@��/E?A�/��/2:E�67¡�?E�/E¢�8@<@E�/C7E>@E7¡�@/C@/A?�A@�/A7>@E/?/A;�;:�@/C?/�@:A?E/�@:EA;�/C@/D:?�@/s222�/C�/3;C;/C7><@�;
C? ?6£/E?6/;�@:C7�7@:;C@/;/9�/�;:9C@/C?/>;>?<�@/6¢B7C@�/�@�/A;�>;�/6? ?EA7C@/C?/ 9<�;>?</ ?6�?<�@�/¥9?/�;78;/@/C7><@�;/�@�
�@<B;p

L̂OyNFxLFbLHQISIxLH�Z¬Ffigk®keee

F
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37408259449Usuário:

15/07/2021 13:31:13Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS Adimplente01756582

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.
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37408259449Usuário:

15/07/2021 13:30:16Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM Adimplente04743532

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.
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²gpfijka�F[Z~PZN�RZW

dcefcghicab�i_i�F�[EJIBFT[sCEBF�[��DLFAD�[EI�F³b�̂ oab̀ ốa_boirĥbĉ FĒ F}�©�u�uuuuF�
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]_ipì r̂pab�g¢̂_̂rhgica�bLNUWFIF�FARMXN�NUR��WFD¡�SP\N�RFZVF�DwDAAwD�PNURMRZR
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q@R?7<VW68�6=b5@=@OA47CFdzŶ��̂�FY_F�d�}\�_Fi�z\�_}̂�Fgz�z{�̂}|̂Y_}Fg_{\�|_�F�̂z�F�̂ }}z�_Fê }Y_�_�L
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3644 - 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 - 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0916178

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 COSTA 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
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 0916602. Obs. quanto ao
apontamento da Unidade Requisitante, item 01, o licitante
declarado vencedor no respectivo item declarou na proposta,
bem como em termo anterior, momento do cadastro da
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proposta, que concordava com todos os termos do edital.
Bem como registrou, na proposta, os tipos e modelos de
medalhas.

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

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

EMPRESA JR 0917628

EMPRESA MS 0917633

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

  NÃO FOI NECESSÁRIO, LICITANTES REGULARES

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES ANEXAS AOS EVENTOS: TRABALHISTA, TCU,
CNJ, PORTAL TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA CONCORDATA,
ATO CONSTITUTIVO EMPRESAS

EMPRESA JR 0917630

EMPRESA MS 0917635

17 – Consta consulta ao Cadin? X  CADIN EMPRESAS 0917646

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESA JR 0917627

EMPRESA MS 0917641

18.2 – Declaração que a empresa não emprega X  CONFORME ITEM 18.1
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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
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
CERTIDÕES CONJUTAS EMPRESAS ANEXAS AO DOC. ITEM 16
DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

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 X   

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  0917644

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

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
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VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0917648

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  

Propostas: EMPRESA JR 0916549

                   EMPRESA MS 0916547

Resultado Fornecedor - 0917645

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/07/2021, às 07:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917649 e o código CRC 12670072.

0002345-97.2021.6.02.8000 0917649v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002345-97.2021.6.02.8000
INTERESSADO : OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 20/2021

 

Parecer nº 851 / 2021 - 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 09/2021, objetivando o registro
de preços para aquisição de material de consumo - medalhas, bottons
de lapela e diplomas, conforme termo de referência (0881803),
aprovado pela Presidência (0893945) e especificações descritas nos
anexos (0881801 e 0881800).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força da

Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, 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 0917649.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

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 -
 0909686

DOU - 0909689

Portal - 0909691

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 -
 0909686

DOU - 0909689

Portal - 0909691

 

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:

25/06/2021
(Comprasnet)

28/06/2021 (DOU)

28/06/2021 (Portal)

Ata Pregão
20/2021 (0917644)
- 15/07/2021

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
20/2021 (0917644)

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 -
 0917648

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 -
0917645

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
3644 - 0917649
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8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0917649

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
0916547

0916549

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0916602

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: 0917630
e 0917635

CADIN: 0917646

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 3644 -
 0917649

 

Ao 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 20/2021,
que visa aquisição de material de consumo - medalhas, bottons de
lapela e diplomas, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0917645), tendo como licitante vencedor dos itens 1 e 4
a empresa MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, inscrita no CNPJ
sob o n° 04.743.532/0001-70, valor taotal do forncedor R$ 8.670,00
(oito mil seiscentos e setenta reais), e dos itens 3, 5, 6 e 7, a empresa
J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o n°
01.756.582/0001-01, valor total do forncedor R$ 15.899,80 (quinze
mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

 
Registro, por oportuno que o item 2 foi cancelado pelo

Pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista o registro
equivocado do valor tido como critério de aceitação realizado na fase
interna do pregão.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
16/07/2021, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 16/07/2021, 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
0918221 e o código CRC 9E8AB856.

0002345-97.2021.6.02.8000 0918221v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 16 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento que objetiva a realização de

registro de preços para aquisição de material de consumo -
medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme termo de
referência (0881803), aprovado pela Presidência (0893945) e
especificações descritas nos anexos (0881801 e 0881800).

Por meio do Parecer nº 851/ 2021 (0918221), a
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu 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 20/2021, conforme  Resultado por
Fornecedor (0917645), tendo como licitante vencedor dos itens 1 e 4
a empresa MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, inscrita no CNPJ
sob o n° 04.743.532/0001-70, valor total do forncedor R$ 8.670,00
(oito mil seiscentos e setenta reais), e dos itens 3, 5, 6 e 7, a empresa
J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o n°
01.756.582/0001-01, valor total do forncedor R$ 15.899,80 (quinze
mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Vale registrar que o item 2 foi cancelado pelo Pregoeiro
na fase de Julgamento, tendo em vista o registro equivocado do valor
tido como critério de aceitação realizado na fase interna do pregão.

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 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,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
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Geral, em 16/07/2021, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918499 e o código CRC 3A0594B4.

0002345-97.2021.6.02.8000 0918499v1
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PROCESSO : 0002345-97.2021.6.02.8000
INTERESSADO : OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de material de consumo.

 

Decisão nº 1560 / 2021 - 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 851/2021 (0918221), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
20/2021, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição
de material de consumo - medalhas, bottons de lapela e diplomas,
conforme termo de referência (0881803), aprovado pela Presidência
(0893945), e especificações descritas nos anexos
(0881801 e 0881800).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo
relacionadas, em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0917644), mais o Termo de Adjudicação (0917648):

1. MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM,
inscrita no CNPJ sob o n° 04.743.532/0001-70,
licitante vencedor dos itens 1 e 4, no valor
total de R$ 8.670,00 (oito mil seiscentos
e setenta reais);

2. J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS,
inscrita no CNPJ sob o n° 01.756.582/0001-01,
licitante vencedor dos itens 3, 5, 6 e 7 , no
valor total de R$ 15.899,80 (quinze mil
oitocentos e noventa e nove reais e
oitenta centavos).
 

Por oportuno, registre-se o apontamento da AJ-DG,
relativo ao item 2 que foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de
Julgamento, tendo em vista o registro equivocado do valor tido como
critério de aceitação realizado na fase interna do pregão.

 
À Secretaria de Administração, para as providências

tendentes ao cumprimento da presente Decisão.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
21/07/2021, às 16:35, 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
0919585 e o código CRC AE536866.
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DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
 
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis.
 
Concomitantemente, à COFIN, para emissão da

competente nota de empenho.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/07/2021, às 19:29, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920344 e o código CRC A05E67FA.
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0920344).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/07/2021, às 08:22, 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
0920383 e o código CRC AEF277BC.
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2021.
À COFIN.
 
Consoante Decisão 1560(0919585), o presente

Pregão Eletrônico nº 20/2021, tem por objeto o Registro de
Preços para aquisição de material de consumo - medalhas,
bottons de lapela e diplomas.

Tendo em vista o contido acima, apesar do
Despacho GSAD 0920344, perguntamos se não serão emitidas
as correspondentes atas de registro de preços, bem como
definidos os quantitativos que serão adquiridos neste
momento, para que possamos emitir as correspondentes notas
de empenho?

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 22/07/2021, às 14:24, 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
0920637 e o código CRC A8CFE70C.
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2021.
À GSAD,
Diante do despacho SGO (0920637), encaminho os

autos para esclarecimentos.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/07/2021, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920924 e o código CRC 08F936FB.
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 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: 22/07/2021 18:53:21
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6534398
   Data prevista de publicação: 23/07/2021
   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

13690618 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 20-2021 -
Varias empresas.rtf

b36cea11d7200c1e
a99dbb35dc4ce1a4 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0281963-48.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.005.10.2021, firmado em
21/07/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Contratada: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., CNPJ nº
01.554.285/0001-75; Objeto: prestação de serviço de emissão de Certificados Digitais Cert-
JUS, tipo A3 e-CPF, com validade mínima de 03 (três) anos e emissão em Nuvem ou em
dispositivos criptográficos (token USB) e serviço de visitas técnicas; Vigência: 36 meses, a
partir da assinatura; Valor Total: R$ 3.685,50; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico
nº 001/2020-RP, com fundamento na Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, na Lei nº
8.248/91, na Lei Complementar nº 123/06, no Decreto nº 7.174/10, Decreto nº 7.892/13,
no Decreto nº 8.538/15, no Decreto nº 7.746/12 e no Decreto nº 10.024/19; Signatários:
pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, os
Srs. Roni de Oliveira Franco, Diretor Administrativo, e Fábio Garbuio, Diretor Financeiro.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017; Proc. SEI nº 0000883-42.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93 com alterações, combinado com a Cláusula Dez
do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA,
CNPJ 04.722.126/0001-20, Objeto: prorrogação do prazo da vigência do Contrato por 12
meses; Valor mensal: R$ 994,00. Valor total: R$ 11.928,00. Assinatura: 20/07/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0002345-97.2021.6.02.8000; O Desembargador OTÁVIO
LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou, em 21/07/2021, o resultado do Pregão
Eletrônico nº 20/2021, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de material
de consumo - medalhas, bottons de lapela e diplomas, convocando, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, às empresas: a) MARCIO SANDRO MALLET
PEZARIM, CNPJ n° 04.743.532/0001-70, vencedora dos itens 1 e 4, no valor total de R$
8.670,00; b) J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ n° 01.756.582/0001-01,
vencedora dos itens 3, 5, 6 e 7 , no valor total de R$ 15.899,80; registrando-se, que o item
2 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento; tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da
Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 22 de julho de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0000790-45.2021. Objeto: Registro de Preços de serviço de Fibra Apagada
para permitir a interconexão entre o TRE/AL e o Fórum Eleitoral de Maceió, site de
contingência do Regional.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/07/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00028-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 23/07/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/08/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 21/07/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0000182-20.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviço continuado de monitoramento e rastreamento veicular via SATÉLITE e
GPS/GPRS, compreendendo instalação/desinstalação de módulos rastreadores em
comodato, disponibilização e licença de software de gerenciamento com acesso via Web e
os respectivos serviços de configuração, capacitação, suporte técnico, manutenção e
garantia de funcionamento, incluindo módulo AVL (Automatic Vehicle Location) e módulo
de disposi. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 23/07/2021 das 13h59 às 17h59. Endereço:
Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00016-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 23/07/2021 às 13h59 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/08/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre
disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital..

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/07/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0012077-21.2021.6.05.8000. OBJETO: Curso "ITIL® 4 Managing
Professional Transition". FAVORECIDO: IT Partners Assessoria e Consultoria Ltda - EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c art. 13, IV, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.20. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$
5.400,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 22/07/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0009887-85.2021. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de
sanitização e desinfecção predial, com fornecimento de material e mão de obra, nas
instalações desta Justiça Eleitoral, localizadas na capital e no interior do estado da Bahia.
Total de Itens Licitados: 174. Edital: 23/07/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida
do Cab, Nr. 150, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-
00019-2021. Entrega das Propostas: a partir de 23/07/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/08/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no Comprasnet, bem
como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser
obtidas por meio dos telefones (71) 3373-7082 e (71)99244-9562 .

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/07/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 28/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 17577/2020. ,
publicada no D.O.U de 01/07/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada para fornecimento de Sistemas de Microgeração de Energia Solar
Fotovoltaica ON-GRIDE para os Cartórios Eleitorais de Itapipoca e Crato, de acordo com o
Edital e seus anexos. Novo Edital: 23/07/2021 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21 Centro - FORTALEZA - CEEntrega das Propostas: a partir
de 23/07/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
04/08/2021, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 22/07/2021) 070007-00001-2021NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 3405/2021. Espécie: Contrato n.º 23/2021. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e empresa SUN LAND LOCADORA LTDA. Objeto: é a locação de
veículos sem motorista, conforme especificações do Edital do P.E. nº 14/2021 e seus
anexos. Fundamento Legal: o Pregão Eletrônico nº 14/2021, conforme a Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que,
simultaneamente: constem no processo administrativo n.º3405/2021; não contrariem o
interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Assinam: pelo
TRE/CE, Cyintia Monteiro Dantas Toscano, Diretor-Geral do TRE-CE, em exercício e pela
contratada, Virgínia Maria de Castro Moita. Data: 22/07/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 14/2021. Processo n.º 3405/2021. Objeto: Locação de
veículos sem motorista. O objeto foi adjudicado às empresas: ELV LOCADORA DE VEÍCULOS
EIRELI, CNPJ: 08.974.048/0001-02. Valor estimado: R$ 10.361,00 e SUN LAND LO C A D O R A
DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 09.265.212/0001-75. Valor estimado: R$ 66.784,50.

Homologado por: Cyntia Monteiro Dantas Toscano, Diretor-Geral do TRE-CE, em
exercício , Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 21/07/2021

CYNTIA MONTEIRO DANTAS TOSCANO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 12/2021, firmado em 22/07/2021, com a empresa Telemática Sistemas
Inteligentes Ltda. (CNPJ: 44.772.937/0001-50); Objeto: Aquisição de aparelhos de coleta de
ponto eletrônico com biometria, contemplando software de gerenciamento compatível
com a infraestrutura tecnológica do TREDF e integração com o sistema de registro de
ponto eletrônico utilizado por este TREDF (SGRH), bem como a instalação, configuração,
coleta de biometria, manutenção, assistência técnica e garantia por 60 (sessenta) meses,
além da realização de treinamento para operacionalização dos equipamentos e seu sistema
de gerenciamento; Fundamento legal: Pregão Eletrônico SRP nº 03/2020; Processo:
0000458-65.2020.6.07.8100; Vigência: 12 (doze) meses; Valor total: R$ 162.802,42;
Signatários: Des. Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do TRE/DF, e Sr. Daniel Russi
Salaru.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SEI Nº 03663.2021-1

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica Nº 03/2020 - CIA 0013629-
63.2020.8.11.0000. PARTÍCIPES: TRE-MT e TJ-MT. OBJETO: Liberar acesso temporário à
Internet, por 60 dias, a contar de 30.05.2021, para utilização do TRE-MT e alterar a
cláusula Segunda - Das Obrigações. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. SIG N AT Á R I O S :
pelo TRE-MT, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Presidente do TRE-MT, e, pelo
TJ/MT, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Presidente do TJ/MT.

RESULTADO DE JULGAMENTO

O TRE-MT torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do
Pregão nº 11/2021. SEI nº 01888.2021-3. Objeto: Contratação da empresa especializada em
rastreamento e monitoramento, via satélite, de veículos do TRE-MT.

Adjudicada: WR Tecnologia LTDA-ME - CNPJ: 16.995.360/0001-00. Valor Global:
R$ 11.484,00.

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2021.
JOSÉ PEDRO DE BARROS

Coordenador de Material e Patrimônio

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO nº 02/2021 - TRE/MS, Processo SEI n.º 0003714-50.2021.6.12.8000;
CONVENENTE: TRE/MS, CNPJ: 03.883.929/0001-02; CONVENIADA: COOPERATIVA DE
CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE CAMPO GRANDE E REGIÃO - SICREDI CAMPO
GRANDE MS, CNPJ: 03.042.597/0001-25; OBJETO: Concessão de empréstimos e
financiamentos mediante consignação em folha de pagamento aos servidores ativos,
aposentados e pensionistas do TRE/MS; FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93, em
observância às exigências previstas na Lei n.º 8.112/90, no Decreto Federal n.º 8.690, de
11.3.2016, nas Resoluções TRE/MS nº 576/2016 e nº 731/2021, e da Portaria Presidência
Nº 98/2018 TRE/PRE/ASJES; VIGÊNCIA: 60 meses contados a partir desta publicação;
SIGNATÁRIOS: Des. PASCHOAL CARMELLO LEANDRO, pelo Convenente e ODIVE SOARES DA
SILVA, pela Conveniada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Proc. n.º 0003978-67.2021.6.12.8000. OBJETO: Credenciamento da profissional Suzana
Maria Gomes de Barros Assunção, CPF 554.689.181-53, vigência: 13/07/2021 a 12/07/2026
para prestação de serviços de psicologia aos servidores do TRE/MS e seus dependentes,
conforme Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do TRE/MS. FUNDAMENTO L EG A L :
art. 25, "caput", da Lei 8.666/93. VALOR: conforme tabela (serviços prestados). PT:
02.301.0570.2004.0054. ED: 3390.36.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Proc. Nº. 0003919-79.2021.6.12.8000. OBJETO: Credenciamento de profissional:
ISABEL CRISTINA BERTONCELO FIGUEIREDO, CPF: 931.847.199-87, vigência:
19/07/2021 a 18/07/2026; para prestação de serviços na área odontológica aos
servidores do TRE/MS e seus dependentes, conforme Plano de Assistência à
Saúde dos Servidores. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, "caput", da Lei 8.666/93.
VALOR: conforme tabela (serviços prestados). PT: 02.301.0570.2004.0054. ED:
3390.36.
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Valor total  estimado: R$ 37.578,24.

Resultado: a empresa LIMA E GONCALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n° 35.708.427/0001-23, venceu a licitação pelo valor total de R$
30.199,68. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 16/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de
manutenção de veículos, em rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão
eletrônico, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de
veículos requisitados sob seu uso. 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.

            Resultado: a empresa  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10,  venceu a licitação pelo valor total de R$ 80.268,36 .

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 20/2021
SEI 0002345-97.2021.6.02.8000

Data: 12/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme
especificações descritas nos Anexos do Edital.

Valor total  estimado: R$ 45.188,10

Resultado: Venceram o certame às empresas

Privacidade  - Termos
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

a) MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, CNPJ n° 04.743.532/0001-70, vencedora dos
itens 1 e 4, no valor total de R$ 8.670,00;
b) J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ n° 01.756.582/0001-01, vencedora dos
itens 3, 5, 6 e 7 , no valor total de R$ 15.899,80;

Obs: o item 2 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Anexo I-B (Modelo dos Itens)
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 21/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 16/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e
embalagens/elétrico e eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 58.504,46

Resultado: licitação revogada. 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Revogação
Publicação do Aviso de Revogação no DOU

Privacidade  - Termos

Publicação no Portal da Transparência, da Homologação do PE (0921431)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 403

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/@@manage-portlets
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_202021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/06/2021&jornal=530&pagina=149&totalArquivos=265
https://static.tre-al.jus.br/prtal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_modelosdositens.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=170&data=23/07/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_202021.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_212021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_212021_revogacao.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/07/2021&jornal=530&pagina=148
https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/terms/


23/07/2021 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view 7/7

Privacidade  - Termos

 Mapa do site

Publicação no Portal da Transparência, da Homologação do PE (0921431)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 404

https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/terms/


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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.

À SEIC,

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

Em paralelo ao GSAD,

Para providências de envio de nota de empenho, após publicação do aviso de
homologação no DOU, conforme solicitado no despacho nº 0920344. Observando-se
que o procedimento não trata de Registro de Preços, mas de uma aquisição de
material, de acordo com o Edital do Pregão 20/2021, doc. 0909684.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 23/07/2021, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921524 e o código CRC 2BD1BDDD.

0002345-97.2021.6.02.8000 0921524v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
À COFIN.

 

Senhor Coordenador,
 
Em relação à dúvida apresentada no Despacho SGO

0920637, esclareço que, na visão desta Secretaria, houve um
pequeno lapso na decisão da Presidência ao mencionar ata de
registro de preços, quando, de fato, se trata de uma contratação de
aquisição imediata, como se depreende do Edital do Pregão
Eletrônico nº 20/2021 (doc. 0909684).

Isso posto, retorno o feito a V. Sa. para emissão das notas
de empenho correspondentes.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 27/07/2021, às 14:07, 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
0922287 e o código CRC C10D99C3.

0002345-97.2021.6.02.8000 0922287v1
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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 julho de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho os autos para emissão da nota de empenho

nos termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 27/07/2021, às 18:21,
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
0922824 e o código CRC D92FFCF8.

0002345-97.2021.6.02.8000 0922824v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 276/2021 - RO 547 (VIDE SIAFI)
NE 277/2021 - RO 548 (VIDE SIAFI)

Observação:

ND 418/2021 ANULOU A ND 355/2021.
ND 419/2021 ANULOU A ND 359/2021.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 28/07/2021, às 14:28, 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
0923117 e o código CRC 66BDE64C.
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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: 01.756.582/0001-01 DUNS®: 908579386
Razão Social: J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/09/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 15/01/2022
FGTS 16/08/2021
Trabalhista Validade: 23/10/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/10/2021
Receita Municipal Validade: 25/07/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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: 28/07/2021 14:22 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura da nota de empenho a que se refere o documento
0923117.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 28/07/2021, às 15:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923165 e o código CRC 7B7E6921.

0002345-97.2021.6.02.8000 0923165v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/07/2021 19:08
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 276

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339031 70276 ADM MATEXP

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

27/07/2021 Ordinário 0002345-97.2021.6.02 - 15.899,80

01.756.582/0001-01 J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MEDALHAS E DIPLOMAS.

-

-

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

COLUMBIA 80 QUINTINO BOCAIUVA

CEP

21380-170

Município

RIO DE JANEIRO RJ

UF Telefone

3355-3230 / 3357-8652.

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

28/07/2021 19:07:51
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/07/2021 19:08
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 15.899,80

Total da Lista

Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

001 5.500,00AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS: MEDALHAS DO MÉRITO ELEITORAL.
FORMATO RETANGULAR NAS DIMENSÕES 297 MM POR 210MM
(FORMATO DO PAPEL - A4 PAISAGEM), CONFORME MODELO
CONSTANTE NO ANEXO I-B. CONFECCIONADOS EM PAPEL TOP
PLUS 180 GRAMAS, ALTA ALVURA, POLICROMIA, IMPRESSÃO OFF
SET. MARCA: JR DECISÃO 1560 (0919585). PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 20/2021 (0917644). TERMO DE REFERÊNCIA (0881803).
CERTIDÃO RESULTADO FORNECEDOR (0917645). 63 UNIDADES
(VALOR UNITÁRIO: R$ 87,3015).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

28/07/2021 Inclusão 1,00000 5.500,0000 5.500,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 2.700,00AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS. FORMATO RETANGULAR NAS
DIMENSÕES 297MM POR 210MM (FORMATO PAPEL A4 PAISAGEM),
CONFORME ANEXO I-B. CONFECCIONADOS EM PAPEL TOP PLUS
180 GRAMAS, ALTA ALVURA, POLICROMIA, IMPRESSÃO OFF SET.
MARCA: JR. DECISÃO 1560 (0919585). PREGÃO ELETRÔNICO Nº
20/2021 (0917644). TERMO DE REFERÊNCIA (0881803). CERTIDÃO
RESULTADO FORNECEDOR (0917645).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

28/07/2021 Inclusão 30,00000 90,0000 2.700,00

Seq. Descrição Valor do Item

003 4.800,00AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DO MÉRITO ELEITORAL
DESEMBARGADOR DOMINGOS PAES BARRETO CARDOSO,
FORMATO REDONDO COM DIÂMETRO DE 50MM E ESPESSURA DE
3,5MM. FUNDIDAS EM COBRE E BANHADAS A OURO MIL,
DISPONDO DE SUPORTE PARA FITA COM 22MM DE LARGURA
ÚTIL. CADA UNIDADE DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE FITA DE
GORGURÃO NAS CORES VERDE E AMARELO, MEDINDO 20MM DE
LARGURA. MARCA: JR. DECISÃO 1560 (0919585). PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 20/2021 (0917644). TERMO DE REFERÊNCIA
(0881803). CERTIDÃO RESULTADO FORNECEDOR (0917645).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

28/07/2021 Inclusão 30,00000 160,0000 4.800,00

Seq. Descrição Valor do Item

004 2.899,80AQUISIÇÃO DE DIPLOMAS. FORMATO RETANGULAR NAS
DIMENSÕES 297MM POR 210MM (FORMATO DO PAPEL: A4
PAISAGEM), CONFORME MODELO ANEXO I-B. CONFECCIONADOS
EM PAPEL TOP PLUS 180 GRAMAS, ALTA ALVURA, POLICROMIA,
IMPRESSÃO OFF SET. MARCA: JR. DECISÃO 1560 (0919585).
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 (0917644). TERMO DE

Seq. Descrição Valor do Item

2  de      3002
Versão Data/Hora

28/07/2021 19:07:51
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/07/2021 19:08
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 15.899,80

Total da Lista

Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

004 2.899,80REFERÊNCIA (0881803). CERTIDÃO RESULTADO FORNECEDOR
(0917645).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

28/07/2021 Inclusão 30,00000 96,6600 2.899,80

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

***.868.468-**

28/07/2021 19:07:51

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRADE DA SILVA

***.446.325-**

28/07/2021 15:04:37

Assinaturas

3  de      3002
Versão Data/Hora

28/07/2021 19:07:51
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/07/2021 19:09
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 277

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339031 70276 ADM MATEXP

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

27/07/2021 Ordinário 0002345-97.2021.6.02 - 8.670,00

04.743.532/0001-70 MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MEDALHAS.

-

-

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

BARAO DE LORETO 259 SALA  01 VILA SAO JOSE (IPIR

CEP

04265-030

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

11 3081 4886

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      2002
Versão Data/Hora

28/07/2021 19:09:45
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/07/2021 19:09
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 8.670,00

Total da Lista

Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

001 5.670,00AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DO MÉRITO ELEITORAL E BOTTONS DE
LAPELA: FORMATO REDONDO COM DIÂMETRO DE 50MM E
ESPESSURA DE 3,5MM. ESTAMPADAS, ESMALTADAS E FUNDIDAS
EM COBRE E COM BANHOS DE OURO, PRATA E BRONZE,
POLIDOS, DISPONDO DE SUPORTE FIXO À MEDALHA PARA FITA
COM 22MM DE LARGURA. CADA UNIDADE DEVERÁ VIR
ACOMPANHADA DE FITA DE GORGURÃO NA COR AZUL ESCURO,
COM DUAS FAIXAS DOURADAS AO CENTRO, MEDINDO 80CM
(ABERTA) E 20MM DE LARGURA. MARCA MDB. DECISÃO 1560
(0919585). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 (0917644). TERMO DE
REFERÊNCIA (0881803). CERTIDÃO RESULTADO FORNECEDOR
(0917645).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

28/07/2021 Inclusão 63,00000 90,0000 5.670,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 3.000,00AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: COMENDAS DO MÉRITO ELEITORAL
DESEMBARGADOR HERMANN BRYON DE ARAÚJO SOARES.
TERÃO FORMATO REDONDO COM DIÂMETRO DE 50MM E
ESPESSURA DE 3,5MM. SERÃO FUNDIDAS EM COBRE E
BANHADAS A OURO MIL, DISPONDO DE SUPORTE PARA FITA COM
22MM DE LARGURA ÚTIL. CADA UNIDADE DEVERÁ VIR
ACOMPANHADA DE FITA DE GORGURÃO NAS CORES VERDE E
AMARELO, MEDINDO 20MM DE LARGURA. MARCA MDB. DECISÃO
1560 (0919585). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 (0917644).
TERMO DE REFERÊNCIA (0881803). CERTIDÃO RESULTADO
FORNECEDOR (0917645).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

28/07/2021 Inclusão 30,00000 100,0000 3.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

***.868.468-**

28/07/2021 19:09:45

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRADE DA SILVA

***.446.325-**

28/07/2021 15:13:18

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

28/07/2021 19:09:45
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, 28 de julho de 2021.

 

À SEIC, após assinatura das Notas de
Empenho 0923392 e 0923394, para encaminhamento aos
contratados.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2021, às 19:11, 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
0923396 e o código CRC 3D540C43.

0002345-97.2021.6.02.8000 0923396v1
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E-mail - 0923432

Data de Envio: 
  29/07/2021 08:31:24

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    jrmachadocomercio@gmail.com

Assunto: 
  Encaminha Nota de Empenho

Mensagem: 
  Senhor representante,

Encaminhamos Nota de Empenho nº 276/2021, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:
MEDALHAS E DIPLOMAS.

Favor confirmar o recebimento do presente e-mail.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Nota_0923392_NE_070011_2021NE000276_v002_01756582000101_20210728190801.pdf
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E-mail - 0923434

Data de Envio: 
  29/07/2021 08:39:24

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    dgbrindes@ig.com.br

Assunto: 
  Encaminha Nota de Empenho

Mensagem: 
  Senhor representante,

Encaminhamos Nota de Empenho nº 277/2021, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:
MEDALHAS E DIPLOMAS.

Favor confirmar o recebimento do presente e-mail.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Nota_0923394_NE_070011_2021NE000277_v002_04743532000170_20210728190953.pdf
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[seic] Encaminha Nota de Empenho - ITENS 1 e 4 
1 mensagem

Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br> qui, 29 de jul de 2021 às 09:16
Responder para: andregomes@tre-al.jus.br
Para: gomes.alc@gmail.com

Prezado Sr. ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, bom dia. 
 
Acuso e agradeço o recebimento deste. 
 
A fim de atender a qualidade desejada nos Itens 01 e 04, informo que, para que a execução do
material atenda plenamente às especificações constantes no Edital e seus anexos, necessário
se faz, no nosso entendimento, dispormos da "AMOSTRA-PADRÃO" dos citados objetos, u ma
vez q ue as especificações, ainda que detalhadas, não permitem a observação de detalhes que
compõem os objetos em questão, detalhes estes que só são possíveis de serem identificados
mediante o manuseio dos objetos. 
 
Assim, solicito junto a Vossa Senhoria que nos seja disponibilizada a "Amostra- Padrão" dos
citados objetos, cuja finalidade é utilizá-los como referência para que possamos confeccionar
nosso ferramental, pois entendemos ser este um procedimento seguro para ambas as partes
(Contratante/Con tratada) , uma vez que dispondo do ferramental, o material será executado
em conformidade com as exigências especificadas no Edital e seus anexos.
 
Esclareço que não conseguimos abrir o anexo ao edital onde constariam as imagens do
material. 
 
No aguardo da manifestação de Vossa Senhoria quanto ao ora exposto, bem como na
expectativa de êxito quanto a nossa solicitação, aproveitamos a oportunidade para externar
protestos de estima e consideração. 
 
Endereço: Rua Barão de Loreto, 259 - Sala 01 - Ipiranga - São Paulo / SP - Cep: 04.265-030. 

Cordialmente, 
Mariana Pezarim
 
 
Em Qui, Jul 29, 2021 às 08:39, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Senhor representante, 

Encaminhamos Nota de Empenho nº 277/2021, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO: MEDALHAS E DIPLOMAS. 

Favor confirmar o recebimento do presente e-mail. 

Atenciosamente, 

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES 
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

E-mail  (0923463)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 419
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2021.
Srª (a) Secretária EJE,
 
Tendo em vista a manifestação da Empresa DG

Brindes (0923463), encaminho os autos a esta unidade
demandante para tratativas com a empresa
(email:dgbrindes@ig.com.br).

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 29/07/2021, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923464 e o código CRC 34D850F6.

0002345-97.2021.6.02.8000 0923464v1
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[seic] Encaminha Nota de Empenho 
1 mensagem

Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br> qui, 29 de jul de 2021 às 10:45
Responder para: andregomes@tre-al.jus.br
Para: gomes.alc@gmail.com

Prezados, bom dia!

Acuso recebimento da Nota de Empenho.

Entretanto, ao acessarmos o link http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/ , informado
em edital para acesso aos modelos, a página é inexistente.

Peço que nos encaminhe o link correto e/ou imagens dos itens para que não haja nenhuma divergência na produção. 

Ficamos no aguardo.

Cordialmente,

Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112

Livre de vírus. www.avg.com.

Em qui., 29 de jul. de 2021 às 08:31, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu: 

Senhor representante, 
 
Encaminhamos Nota de Empenho nº 276/2021, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MEDALHAS
E DIPLOMAS. 
 
Favor confirmar o recebimento do presente e-mail. 
 
Atenciosamente, 
 
ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES 
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2021.
Srª (a) Secretária EJE,
 
Tendo em vista a manifestação da Empresa JR

MACHADOS (0923534), encaminho os autos a esta unidade
demandante para tratativas com a empresa.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 29/07/2021, às 12:18, 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
0923535 e o código CRC 2B4E6F51.

0002345-97.2021.6.02.8000 0923535v1
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De: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>
Para: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
CC: TRE-AL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <sad@tre-al.jus.br>
Data: 04/08/2021 12:26 PM
Assunto: [eje] Amostras - Nota de Empenho - ITENS 1 e 4 {01}

---------- Forwarded message ---------
De: Mônica Maciel Braga de Souza <monicasouza@tre-al.jus.br>
Date: qua., 4 de ago. de 2021 às 09:20
Subject: Amostras - Nota de Empenho - ITENS 1 e 4 {01}
To: <monicambsouza@gmail.com>

Prezada Sra. Mônica Maciel, bom dia. 
 
A fim de atender a qualidade desejada nos Itens 01 e 04, informo que, para que a execução do
material atenda plenamente às especificações constantes no Edital e seus anexos, necessário se
faz, no nosso entendimento, dispormos da "AMOSTRA-PADRÃO" dos citados objetos, uma vez que
as especificações, ainda que detalhadas, não permitem a observação de detalhes que compõem os
objetos em questão, detalhes estes que só são possíveis de serem identificados mediante o
manuseio dos objetos.
 
Assim, solicito junto a Vossa Senhoria que nos seja disponibilizada a "Amostra- Padrão" dos
citados objetos, cuja finalidade é utilizá-los como referência para que possamos confeccionar
nosso ferramental, pois entendemos ser este um procedimento seguro para ambas as partes
(Contratante/Contratada), uma vez que dispondo do ferramental, o material será executado em
conformidade com as exigências especificadas no Edital e seus anexos.
 
Esclareço que não conseguimos abrir o anexo ao edital onde constariam as imagens do material.
 
No aguardo da manifestação de Vossa Senhoria quanto ao ora exposto, bem como na expectativa
de êxito quanto a nossa solicitação, aproveitamos a oportunidade para externar protestos de
estima e consideração.
 
Endereço: Rua Barão de Loreto, 259 - Sala 01 - Ipiranga - São Paulo / SP - Cep: 04.265-030.

Nossos contatos: (11) 2063.3485 / (11) 97606.8043 - whatsapp
dgbrindes@ig.com.br / ms.pezarim@bol.com.br

Cordialmente, 
Mariana Pezarim

---- Mensagem original ----
De: dgbrindes@ig.com.br
Para: Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br>
CC: monicasouza@tre-al.jus.br
Enviada em: Seg, Ago 2, 2021 15:50
Assunto: Re[2]: [seic] Encaminha Nota de Empenho - ITENS 1 e 4 {01}
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Prezado Sr. Andre L C Gomes, boa tarde. 
Muito obrigada pela presteza e disponibilidade em atender nossa solicitação. 

Nossos contatos: (11) 2063.3485 / (11) 97606.8043 - whatsapp
dgbrindes@ig.com.br / ms.pezarim@bol.com.br

Cordialmente, 
Mariana Pezarim

Em Seg, Ago 2, 2021 às 14:34, Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br>
escreveu:

Boa Tarde, Mariana,
 
 
Repassarei o seu pedido para Mônica Maciel (monicasouza@tre-al.jus.br) - que nos lê em cópia -
responsável pela Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas.
 
 
Atenciosamente,
 
 
André Luís Cavalcante Gomes
SRACF/CODES/SGP
82 2122-7716
 
 

From: dgbrindes@ig.com.br
To: gomes.alc@gmail.com
Cc: seic@tre-al.jus.br
Date: Mon, 02 Aug 2021 12:28:26 +0000
Subject: [seic] Encaminha Nota de Empenho - ITENS 1 e 4 {01}
 
 
 
Prezado Sr. Andre L C Gomes, bom dia. 
Informo que não recebemos retorno até o pressente momento.
Nos desculpamos pela insistência, porém é de nosso maior interesse não perdermos o
prazo para envio da amostra e sem acesso a prova física ou ao menos artes e
imagens não temos possibilidade de iniciar a confecção. 
Nossos contatos: (11) 2063.3485 / (11) 97606.8043 - whatsapp
dgbrindes@ig.com.br / ms.pezarim@bol.com.br
Cordialmente, 
Mariana Pezarim

 

De: ms.pezarim@bol.com.br
Enviada: 2021/07/30 09:04:20
Para: gomes.alc@gmail.com
Assunto: RE: Encaminha Nota de Empenho - ITENS 1 e 4 {01}
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Prezado Sr. Andre L C Gomes, bom dia. 
Muito obrigada. 
Ficamos no aguardo do retorno. 
Nossos contatos: (11) 2063.3485 / (11) 97606.8043 - whatsapp
dgbrindes@ig.com.br / ms.pezarim@bol.com.br
Cordialmente, 
Mariana Pezarim
 

De: "Andre L C Gomes" <gomes.alc@gmail.com>
Enviada: 2021/07/29 15:29:04
Para: ms.pezarim@bol.com.br
Assunto: Re: Encaminha Nota de Empenho - ITENS 1 e 4 {01}
 
Boa tarde, mensagem já encaminhada para a unidade responsável. Eles deverão
entrar em contato com vocês. 

-- 
Mônica Maciel

Livre de vírus. www.avast.com.
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De: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
Para: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>
CC: monicasouza@tre-al.jus.br, Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br>, slc@tre-al.jus.br
Data: 05/08/2021 11:01 AM
Assunto: RE: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL

Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 
Acuso e agradeço o recebimento das especificações e artes finais em anexo. 
Informo que iniciaremos a confecção das amostras para os itens 01 e 04 conforme
arquivos recebidos. 
Enviaremos código de rastreio assim que postarmos as amostras nos correios. 
Agradecemos a atenção e no mais, ficamos a disposição. 
Cordialmente, 
Mariana Pezarim
 

 

 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Enviada: 2021/08/04 16:23:14
Para: dgbrindes@ig.com.br, ms.pezarim@bol.com.br
Assunto: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL
 
 
 
Prezada Senhora,
 
 
Em resposta ao e-mail esclareço que este regional não possui "amostra-padrão" para lhe
encaminhar, inclusive no edital não existe previsão de envio de tal amostra como condição para
confecção das medalhas.
 
Informo também que encaminho em anexo, imagens e especificações dos materiais que constam
do anexo do edital para confecção das medalhas.
 
Cordialmente.
 
Lucas C Gomes
EJE-TRE/AL
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: ms.pezarim@bol.com.br
Data: 09/08/2021 03:55 PM
Assunto: Re: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4  - TRE/AL

 
Prezada Senhora,
 
As cores dos estojos constam no termo de referência:
 
ITEM 1 - CAIXAS DE VELUDO AZUL ESCURO, NAS MEDIDAS 10 cm x 12 cm x 3 cm 
 
ITEM 4 - CAIXAS DE VELUDO VERMELHO, sugerindo que sejam adotadas as dimensões: 10 cm x
12 cm x 3,5 cm, uma vez que as medalhas possuem quase as mesmas dimensões.
 
A logomarca devera estar no centro do estojo em dourado, sendo o Brasão em anexo, na
proporção de 3,0 cm x 3,0 cm, e logo abaixo: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Arial
14), centralizado em dourado.
 
 
Enviar foto ou montagem prévia do estojo com a logomarca para aprovação
 
 
No envio da amostra, confirmaremos as dimensões da logomarca no estojo, se necessário
efetuaremos os ajustes.
 
 
 Cordialmente
 
Lucas C Gomes
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: lucasgomes@tre-al.jus.br

 Cc: monicasouza@tre-al.jus.br,  andregomes@tre-al.jus.br,  slc@tre-al.jus.br
 Date: Mon, 09 Aug 2021 13:58:47 -0300

 Subject: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4  - TRE/AL
 

Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 
 Gostaríamos de tirar uma dúvida quanto a confecção dos estojos que acompanham as medalhas. 

 No item 01 o estojo deve ser revestido na cor azul e no item 04 o estojo deve ser revestido em vermelho?
 Quanto ao item 04, consta que deverá ter a gravação da logomarca do TRE- AL em dourado. Pedimos a gentileza

que nos seja disponibilizada a arte para gravação contendo dimensões e demais detalhes sobre a gravação. 
 Desde já, agradeço a atenção. 

 Cordialmente, 
 Mariana Pezarim

 

---- Mensagem original ----
 De: dgbrindes@ig.com.br

Para: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 CC: monicasouza@tre-al.jus.br, Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br>, slc@tre-al.jus.br

 Enviada em: Qui, Ago 5, 2021 11:01
 Assunto: Re: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL

 

Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 
 Acuso e agradeço o recebimento das especificações e artes finais em anexo. 

 Informo que iniciaremos a confecção das amostras para os itens 01 e 04 conforme arquivos recebidos. 
 Enviaremos código de rastreio assim que postarmos as amostras nos correios. 

Anexo e-mail logomarca estojo (0928256)         SEI 0002345-97.2021.6.02.8000 / pg. 427



09/08/2021 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=MUI6MOGOC7A30&View=Message&Print=Yes&Number=2156&FolderID=10

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=MUI6MOGOC7A30&View=Message&Print=Yes&Number=2156&FolderID=10 2/2

Agradecemos a atenção e no mais, ficamos a disposição. 
Cordialmente, 
Mariana Pezarim

Em Qua, Ago 4, 2021 às 16:26, Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br> escreveu:

 
  
 Prezada Senhora,
 
  
 Em resposta ao e-mail esclareço que este regional não possui "amostra-padrão" para lhe encaminhar,
inclusive no edital não existe previsão de envio de tal amostra como condição para confecção das
medalhas.

  
 Informo também que encaminho em anexo, imagens e especificações dos materiais que constam do
anexo do edital para confecção das medalhas.

  
 Cordialmente.

  
 Lucas C Gomes

 EJE-TRE/AL
  

  

 

Anexados:

Arquivo: BRASÃO.pdf Tamanho: 42k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: ms.pezarim@bol.com.br
Data: 03/09/2021 12:01 PM
Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

Prezada Mariana, efetuei a postagem hj, código de rastreamento n° QB 145 149 526 BR,  o valor ficou um pouco
abaixo do que me informaram ontes, R$ 85,95, portanto efetuei a transferência/devolução dos R$ 0,65 através do pix
para vocês. A medalha anterior do Des. Hemann Byron foi enviada junto com as amostras, para auxiliar nas
dimensões e demais pontos apresentados.
 
Agradeço a Atenção
 
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 02 Sep 2021 17:26:31 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

 
Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 

 Segue em anexo o comprovante de transferência. 
 Cordialmente, 

 Mariana Pezarim
 
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/09/02 16:52:35

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
Boa tarde,
 
o valor do sedex fica R$ 86,60.
 
Cordialmente
 
Lucas c Gomes
 
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 02 Sep 2021 15:57:09 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

 
 
Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 

 Pode ser desta forma sim. 
 Caso o Sr. prefira, pode nos passar o valor via telefone para que façamos a transferência com agilidade. 

 Agradeço a disponibilidade do Sr. em nos atender.
 Cordialmente, 

 Mariana Pezarim
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/09/02 15:46:52

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
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Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO
 
 
Mariana, boa tarde,
 
Olha só, vou aos correios levo o endereço de vcs e vejo o valor do sedex, lhe informo e vc me
passa um pix, dai eu envio, é mais simples
 
 
Pode ser?
 
Lucas
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 01 Sep 2021 16:26:44 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

 
Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 

 Muito obrigada pelo retorno. 
 A fins de esclarecimento:

 1. Sedex a cobrar é uma modalidade de serviço de Encomenda Expressa dos Correios. O sedex a cobrar tem as
seguintes características:

 a) o remetente paga a despesa postal no ato da postagem;
 b) é preenchido um Vale Postal referente ao valor que será restituído. O destinatário pagará esse valor à vista

para retirar o sedex e, então, o vale postal retorna ao remetente.
 Qualquer dúvida, ficamos a disposição. 

 Cordialmente, 
 Mariana Pezarim

 
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/09/01 16:17:41

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
 
Prezada Mariana,
 
Encaminharemos por sedex à cobrar, amanhã será postado.
 
Obrigado por sua atenção
 
 
Lucas c Gomes
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 01 Sep 2021 16:08:26 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

 
Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 

 Não temos convênio com os correios, desta forma não conseguimos gerar códigos. 
 Pode ser enviado via sedex à cobrar ou podemos transferir o valor do frete via pix ou transferência comum. 

 Em caso de transferência, solicitamos o valor do frete para que possamos realizar a transação. 
 Obrigada. 

 Cordialmente,
 Mariana Pezarim
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/09/01 14:37:33

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
 
Sra Mariana, 
 
Por favor, tem algum código a ser apresentado nos correios para devolução das amostras?
Os custos do envio ficarão por conta da empresa.
 
Cordialmente
 
Lucas C Gomes
 
 
 
 
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 27 Aug 2021 09:40:56 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

 
 
Prezado Sr Lucas, bom dia.

 Muito obrigada pela disponibilidade e presteza em nos atender.
 Cordialmente, 

 Mariana Pezarim
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/08/26 17:24:55

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
 
Prezada Mariana,
 
Segunda -feira estaremos encaminhando a amostra para vocês, espero que possa ajudar
nas alterações necessárias.
 
Agradeço a atenção.
 
Cordialmente
 
 
Lucas C Gomes
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 26 Aug 2021 17:14:00 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO
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Prezado Sr Lucas, boa tarde. 
Para que possamos confeccionar um material de acordo com a amostra antiga que aparece nas imagens,
o Sr Marcio solicitou que nos seja enviada a peça física via Sedex para que possamos verificar e seguir os
detalhes aqui descritos pelo Sr. 
Podemos confeccionar novas amostras e devolveremos a peça que o Sr nos fornecer com o exemplo. 
Acreditamos que com a peça de exemplo em mãos conseguiremos atingir a qualidade desejada.
Pedimos a gentileza que nos sejam enviadas de volta as 4 amostras que enviamos para que possamos
utilizá-las como comparativo.
Nosso endereço: Rua Barão de Loreto, 259 - Sala 01 - Ipiranga - São Paulo / SP - CEP: 04.265-030.
Cordialmente, 
Mariana Pezarim
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/08/26 16:41:25

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: Re: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
 
Prezada Mariana,
 
Como conversamos no whattsapp, localizei uma medalha Hermann Byron anterior e em
comparação pudemos notar diferenças no relevo da efígie, na distribuição da espessura
e relevo na parte da frente e atrás,  assim como tivemos dificuldade para ler as
inscrições na medalha.
 
Com relação a medalha de mérito, percebemos uma diminuição da espessura em virtude
do "profundidade" do desgaste na parte do circulo com raios rajados e também
problemas na leitura das inscrições, falta nitidez, assim como na medalha anteriormente
citada, além de bordas atrás da medalha.
 
 
Cordialmente
 
 
Lucas C Gomes
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: lucasgomes@tre-al.jus.br

 Date: Thu, 26 Aug 2021 10:17:19 -0300
 Subject: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL

  
Prezado Sr. Lucas, bom dia. 

 Conforme consta no site dos correios, as 04 amostras da medalhas foram entregues ao destinatário. 
 Gostaria de confirmar o recebimento do objeto e verificar se há alguma posição quanto a análise do

material que enviamos. 
 Cordialmente, 

 Mariana Pezarim
 

De: ms.pezarim@bol.com.br
 Enviada: 2021/08/10 13:53:24

 Para: lucasgomes@tre-al.jus.br
 Assunto: RE: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL

  
 
Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 

 Obrigada pelo retorno. 
 Faremos conforme indicado.  
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Cordialmente, 
Mariana Pezarim
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/08/10 13:25:35

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: RE: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL

  
 
Prezada Senhora
 
O layout 2 seria a melhor opção.
 
Estando dentro do tamanho solicitado, a caixa de veludo azul parece-nos boa.
 
Cordialmente.
 
Lucas C Gomes
EJE-TRE/AL
 
 
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 10 Aug 2021 09:51:54 -0300
 Subject: RE: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL

 
Prezado Sr. Lucas, bom dia. 

 Segue em anexo 04 opções de layout dos estojos Item 4 para aprovação.
 Seguem, também imagens do Item 01  em veludo azul escuro. 

 Cordialmente, 
 Mariana Pezarim

 
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/08/09 15:55:27

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: Re: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL

  
 
Prezada Senhora,
 
As cores dos estojos constam no termo de referência:
 
ITEM 1 - CAIXAS DE VELUDO AZUL ESCURO, NAS MEDIDAS 10 cm x 12 cm x 3 cm 
 
ITEM 4 - CAIXAS DE VELUDO VERMELHO, sugerindo que sejam adotadas
as dimensões: 10 cm x 12 cm x 3,5 cm, uma vez que as medalhas possuem quase as
mesmas dimensões.
 
A logomarca devera estar no centro do estojo em dourado, sendo o Brasão em
anexo, na proporção de 3,0 cm x 3,0 cm, e logo abaixo: Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (Arial 14), centralizado em dourado.
 
 
Enviar foto ou montagem prévia do estojo com a logomarca para
aprovação
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No envio da amostra, confirmaremos as dimensões da logomarca no estojo, se
necessário efetuaremos os ajustes.
 
 
 Cordialmente
 
Lucas C Gomes
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: lucasgomes@tre-al.jus.br

 Cc: monicasouza@tre-al.jus.br,  andregomes@tre-al.jus.br,  slc@tre-al.jus.br
 Date: Mon, 09 Aug 2021 13:58:47 -0300

 Subject: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4  - TRE/AL
 

Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 
 Gostaríamos de tirar uma dúvida quanto a confecção dos estojos que acompanham as medalhas. 

 No item 01 o estojo deve ser revestido na cor azul e no item 04 o estojo deve ser revestido em
vermelho?

 Quanto ao item 04, consta que deverá ter a gravação da logomarca do TRE- AL em dourado.
Pedimos a gentileza que nos seja disponibilizada a arte para gravação contendo dimensões e demais
detalhes sobre a gravação. 

 Desde já, agradeço a atenção. 
 Cordialmente, 

 Mariana Pezarim
 

---- Mensagem original ----
 De: dgbrindes@ig.com.br

Para: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 CC: monicasouza@tre-al.jus.br, Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br>,

slc@tre-al.jus.br
 Enviada em: Qui, Ago 5, 2021 11:01

 Assunto: Re: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL
 

Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 
 Acuso e agradeço o recebimento das especificações e artes finais em anexo. 

 Informo que iniciaremos a confecção das amostras para os itens 01 e 04 conforme arquivos
recebidos. 

 Enviaremos código de rastreio assim que postarmos as amostras nos correios. 
 Agradecemos a atenção e no mais, ficamos a disposição. 

 Cordialmente, 
 Mariana Pezarim

 

Em Qua, Ago 4, 2021 às 16:26, Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br> escreveu:

 
  
 Prezada Senhora,
 
  
 Em resposta ao e-mail esclareço que este regional não possui "amostra-padrão" para
lhe encaminhar, inclusive no edital não existe previsão de envio de tal amostra como
condição para confecção das medalhas.

  
 Informo também que encaminho em anexo, imagens e especificações dos materiais
que constam do anexo do edital para confecção das medalhas.

  
 Cordialmente.
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Lucas C Gomes
EJE-TRE/AL
 
 

 

Anexados:

Arquivo: PDF Scanner 03-09-21
11.49.50.pdf

Tamanho:
636k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: pix devolução R$ 0,65.pdf Tamanho:
1215k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2021.
À AEP,
 
 
Senhora Assessora,
 
Uma vez que consta da Resolução nº 15.986/2019

(0870031) inscrição nos botons de grau de homenagem:
mérito, 10 anos, 20 anos e 30 anos, encaminho as amostras
recebidas com base no TR (0881803, 0881801 e 0881800)
para análise e atesto, assim como, sendo as mesmas
aprovadas, que sejam informadas as quantidades a serem
solicitadas de cada modelo para confecção a empresa
contratada.

 
 
Respeitosamente.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 04/10/2021, às 15:37, 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
0953839 e o código CRC 502702CE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2021.
Á AEP,
 
Senhora Assessora,
 
Considerando o tempo necessário para a confecção

das medalhas, sugerimos que antes mesmo de definição com
relação aos quantitativos de que tratam o Despacho
EJE 0953839, considerando que as amostras de medalhas
encaminhadas pela empresa já foram aprovadas, que seja
autorizada a confecção dos quantitativos dos modelos
apresentados (Mérito Eleitoral: bronze, prata, ouro e Mérito
Eleitoral Des. Hermann Byron de Araújo Soares) previstos no
Anexo I do Edital nº 20/2021 (0909684).

 
Desta forma agilizamos a confecção das medalhas

pela empresa, que tem prazo de 30 (trinta) dias para entregar
as medalhas a contar da aprovação (item 6 do Anexo I).

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 07/10/2021, às 19:11, 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
0956253 e o código CRC C8DC1FBF.
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: ms.pezarim@bol.com.br
CCO: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Data: 13/10/2021 06:13 PM
Assunto: Fwd: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

BOA TARDE,
 
PREZADOS,
 
AS AMOSTRAS ENCAMINHADAS APÓS AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS FORAM APROVADAS.
 
ESCLAREÇO QUE AS DIMENSÕES TANTO DAS MEDALHAS QUANTO DOS BOTONS ATENDERAM AS ESPECTATIVAS DA
GESTÃO E SE ENCONTRAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E ALTERAÇÕES
POSTERIORMENTE SOLICITADAS.
 
SOLICITO PORTANTO, A CONFECÇÃO DAS MEDALHAS DO MÉRITO ELEITORAL (ITEM 1) NAS SEGUINTES QUANTIDADES: 
 
OURO - 21 UNIDADES
PRATA - 21 UNIDADES
BRONZE - 21 UNIDADES
 
BOTONS DE LAPELA (ITEM 2)
 
OURO -    19 "MÉRITO"        E       02      "30 ANOS" = 21 BOTONS
PRATA -    19 "MÉRITO"        E       02     "20 ANOS" = 21 BOTONS
BRONZE - 19 "MÉRITO"        E       02     "10 ANOS" = 21 BOTONS
 
 
CONFECÇÃO DAS COMENDAS DO MÉRITO ELEITORAL DESEMBARGADOR HERMANN BYRON DE ARAÚJO SOARES (ITEM 4):
 
QUANTIDADE: 30 UNIDADES
 
DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO E AGUARDO A ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO.
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CORDIALMENTE
 
 
LUCAS C GOMES
 
 
 
 
 

From: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 To: ms.pezarim@bol.com.br

 Date: Fri, 03 Sep 2021 12:01:57 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
Prezada Mariana, efetuei a postagem hj, código de rastreamento n° QB 145 149 526 BR,  o valor ficou um pouco abaixo do que me informaram ontes, R$ 85,95, portanto
efetuei a transferência/devolução dos R$ 0,65 através do pix para vocês. A medalha anterior do Des. Hemann Byron foi enviada junto com as amostras, para auxiliar nas
dimensões e demais pontos apresentados.
 
Agradeço a Atenção
 
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 02 Sep 2021 17:26:31 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

 
Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 

 Segue em anexo o comprovante de transferência. 
 Cordialmente, 

 Mariana Pezarim
 
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/09/02 16:52:35

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
Boa tarde,
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o valor do sedex fica R$ 86,60.
 
Cordialmente
 
Lucas c Gomes
 
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 02 Sep 2021 15:57:09 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

 
 
Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 

 Pode ser desta forma sim. 
 Caso o Sr. prefira, pode nos passar o valor via telefone para que façamos a transferência com agilidade. 

 Agradeço a disponibilidade do Sr. em nos atender.
 Cordialmente, 

 Mariana Pezarim
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/09/02 15:46:52

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
 
Mariana, boa tarde,
 
Olha só, vou aos correios levo o endereço de vcs e vejo o valor do sedex, lhe informo e vc me passa um pix, dai eu envio, é mais simples
 
 
Pode ser?
 
Lucas
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 01 Sep 2021 16:26:44 -0300
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Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 
Muito obrigada pelo retorno. 
A fins de esclarecimento:
1. Sedex a cobrar é uma modalidade de serviço de Encomenda Expressa dos Correios. O sedex a cobrar tem as seguintes características:
a) o remetente paga a despesa postal no ato da postagem;
b) é preenchido um Vale Postal referente ao valor que será restituído. O destinatário pagará esse valor à vista para retirar o sedex e, então, o vale postal retorna ao
remetente.
Qualquer dúvida, ficamos a disposição. 
Cordialmente, 
Mariana Pezarim
 
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/09/01 16:17:41

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
 
Prezada Mariana,
 
Encaminharemos por sedex à cobrar, amanhã será postado.
 
Obrigado por sua atenção
 
 
Lucas c Gomes
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 01 Sep 2021 16:08:26 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

 
Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 

 Não temos convênio com os correios, desta forma não conseguimos gerar códigos. 
Pode ser enviado via sedex à cobrar ou podemos transferir o valor do frete via pix ou transferência comum. 

 Em caso de transferência, solicitamos o valor do frete para que possamos realizar a transação. 
 Obrigada. 
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Cordialmente,
Mariana Pezarim
 
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/09/01 14:37:33

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
 
Sra Mariana, 
 
Por favor, tem algum código a ser apresentado nos correios para devolução das amostras? Os custos do envio ficarão por conta da
empresa.
 
Cordialmente
 
Lucas C Gomes
 
 
 
 
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 27 Aug 2021 09:40:56 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

 
 
Prezado Sr Lucas, bom dia.

 Muito obrigada pela disponibilidade e presteza em nos atender.
 Cordialmente, 

 Mariana Pezarim
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/08/26 17:24:55

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
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Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO
 
 
Prezada Mariana,
 
Segunda -feira estaremos encaminhando a amostra para vocês, espero que possa ajudar nas alterações necessárias.
 
Agradeço a atenção.
 
Cordialmente
 
 
Lucas C Gomes
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 26 Aug 2021 17:14:00 -0300
 Subject: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
Prezado Sr Lucas, boa tarde. 

 Para que possamos confeccionar um material de acordo com a amostra antiga que aparece nas imagens, o Sr Marcio solicitou que nos seja enviada a peça física
via Sedex para que possamos verificar e seguir os detalhes aqui descritos pelo Sr. 

 Podemos confeccionar novas amostras e devolveremos a peça que o Sr nos fornecer com o exemplo. 
 Acreditamos que com a peça de exemplo em mãos conseguiremos atingir a qualidade desejada.

 Pedimos a gentileza que nos sejam enviadas de volta as 4 amostras que enviamos para que possamos utilizá-las como comparativo.
 Nosso endereço: Rua Barão de Loreto, 259 - Sala 01 - Ipiranga - São Paulo / SP - CEP: 04.265-030.

 Cordialmente, 
 Mariana Pezarim

 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/08/26 16:41:25

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: Re: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

  
 
Prezada Mariana,
 
Como conversamos no whattsapp, localizei uma medalha Hermann Byron anterior e em comparação pudemos notar diferenças no
relevo da efígie, na distribuição da espessura e relevo na parte da frente e atrás,  assim como tivemos dificuldade para ler as
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inscrições na medalha.
 
Com relação a medalha de mérito, percebemos uma diminuição da espessura em virtude do "profundidade" do desgaste na parte do
circulo com raios rajados e também problemas na leitura das inscrições, falta nitidez, assim como na medalha anteriormente citada,
além de bordas atrás da medalha.
 
 
Cordialmente
 
 
Lucas C Gomes
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: lucasgomes@tre-al.jus.br

 Date: Thu, 26 Aug 2021 10:17:19 -0300
 Subject: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL

  
Prezado Sr. Lucas, bom dia. 

 Conforme consta no site dos correios, as 04 amostras da medalhas foram entregues ao destinatário. 
 Gostaria de confirmar o recebimento do objeto e verificar se há alguma posição quanto a análise do material que enviamos. 

 Cordialmente, 
 Mariana Pezarim

 

De: ms.pezarim@bol.com.br
 Enviada: 2021/08/10 13:53:24

 Para: lucasgomes@tre-al.jus.br
 Assunto: RE: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL

  
 
Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 

 Obrigada pelo retorno. 
 Faremos conforme indicado.  

 Cordialmente, 
 Mariana Pezarim

 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/08/10 13:25:35

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
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Assunto: RE: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL
 
 
Prezada Senhora
 
O layout 2 seria a melhor opção.
 
Estando dentro do tamanho solicitado, a caixa de veludo azul parece-nos boa.
 
Cordialmente.
 
Lucas C Gomes
EJE-TRE/AL
 
 
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 10 Aug 2021 09:51:54 -0300
 Subject: RE: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL

 
Prezado Sr. Lucas, bom dia. 

 Segue em anexo 04 opções de layout dos estojos Item 4 para aprovação.
 Seguem, também imagens do Item 01  em veludo azul escuro. 

 Cordialmente, 
 Mariana Pezarim

 
 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2021/08/09 15:55:27

 Para: ms.pezarim@bol.com.br
 Assunto: Re: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL

  
 
Prezada Senhora,
 
As cores dos estojos constam no termo de referência:
 
ITEM 1 - CAIXAS DE VELUDO AZUL ESCURO, NAS MEDIDAS 10 cm x 12 cm x 3 cm 
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ITEM 4 - CAIXAS DE VELUDO VERMELHO, sugerindo que sejam adotadas as dimensões: 10 cm x 12 cm x 3,5 cm, uma vez que as
medalhas possuem quase as mesmas dimensões.
 
A logomarca devera estar no centro do estojo em dourado, sendo o Brasão em anexo, na proporção de 3,0 cm x 3,0 cm, e logo
abaixo: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Arial 14), centralizado em dourado.
 
 
Enviar foto ou montagem prévia do estojo com a logomarca para aprovação
 
 
No envio da amostra, confirmaremos as dimensões da logomarca no estojo, se necessário efetuaremos os ajustes.
 
 
 Cordialmente
 
Lucas C Gomes
 
 

From: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
 To: lucasgomes@tre-al.jus.br

 Cc: monicasouza@tre-al.jus.br,  andregomes@tre-al.jus.br,  slc@tre-al.jus.br
 Date: Mon, 09 Aug 2021 13:58:47 -0300

 Subject: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4  - TRE/AL
 

Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 
 Gostaríamos de tirar uma dúvida quanto a confecção dos estojos que acompanham as medalhas. 

 No item 01 o estojo deve ser revestido na cor azul e no item 04 o estojo deve ser revestido em vermelho?
 Quanto ao item 04, consta que deverá ter a gravação da logomarca do TRE- AL em dourado. Pedimos a gentileza que nos seja disponibilizada a arte para

gravação contendo dimensões e demais detalhes sobre a gravação. 
 Desde já, agradeço a atenção. 

 Cordialmente, 
 Mariana Pezarim

 

---- Mensagem original ----
 De: dgbrindes@ig.com.br

Para: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>
 CC: monicasouza@tre-al.jus.br, Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br>, slc@tre-al.jus.br

 Enviada em: Qui, Ago 5, 2021 11:01
 Assunto: Re: MODELOS DE MEDALHAS E ESPECIFICAÇÕES- ITENS 1 E 4 - TRE/AL
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Prezado Sr. Lucas, boa tarde. 
Acuso e agradeço o recebimento das especificações e artes finais em anexo. 
Informo que iniciaremos a confecção das amostras para os itens 01 e 04 conforme arquivos recebidos. 
Enviaremos código de rastreio assim que postarmos as amostras nos correios. 
Agradecemos a atenção e no mais, ficamos a disposição. 
Cordialmente, 
Mariana Pezarim

Em Qua, Ago 4, 2021 às 16:26, Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br> escreveu:

 
  
 Prezada Senhora,

  
  
 Em resposta ao e-mail esclareço que este regional não possui "amostra-padrão" para lhe encaminhar, inclusive no edital não existe previsão
de envio de tal amostra como condição para confecção das medalhas.

  
 Informo também que encaminho em anexo, imagens e especificações dos materiais que constam do anexo do edital para confecção das
medalhas.

  
 Cordialmente.

  
 Lucas C Gomes

 EJE-TRE/AL
  

  

 

Anexados:

Arquivo: PDF Scanner 03-09-21 11.49.50.pdf Tamanho: 636k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: pix devolução R$ 0,65.pdf Tamanho: 1215k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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De: "ms.pezarim@bol.com.br" <ms.pezarim@bol.com.br>
Para: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Data: 14/10/2021 09:57 AM
Assunto: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO

Prezado Sr. Lucas, bom dia. 
Acuso e agradeço o recebimento deste. 
Seguiremos a produção de acordo com especificações do e-mail abaixo e de acordo com as últimas amostras que enviamos
e foram aprovadas. 
Cordialmente, 
Mariana Pezarim

 

De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Enviada: 2021/10/13 18:13:13
Para: ms.pezarim@bol.com.br
Assunto: Fwd: RE: Amostras - ITENS 1 E 4 - TRE/AL - SOLICITAÇÕES DA GESTÃO
 
BOA TARDE,
 
PREZADOS,
 
AS AMOSTRAS ENCAMINHADAS APÓS AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS FORAM APROVADAS.
 
ESCLAREÇO QUE AS DIMENSÕES TANTO DAS MEDALHAS QUANTO DOS BOTONS ATENDERAM AS ESPECTATIVAS DA
GESTÃO E SE ENCONTRAM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E ALTERAÇÕES
POSTERIORMENTE SOLICITADAS.
 
SOLICITO PORTANTO, A CONFECÇÃO DAS MEDALHAS DO MÉRITO ELEITORAL (ITEM 1) NAS SEGUINTES QUANTIDADES: 
 
OURO - 21 UNIDADES
PRATA - 21 UNIDADES
BRONZE - 21 UNIDADES
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021

Objeto

ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

63 (sessenta e três) Diplomas: Terão formato retangular nas dimensões 297
mm por 210 mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo
constante no Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180
gramas, alta alvura, policromia, impressãooff set; c) Inscrições, símbolos,
disposição do texto, tipos e tamanho de fontes constam do Anexo I-B; d)
Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão rígido, com
tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que caiba o diploma com folga.

VALOR DO ITEM R$ 6.741,00

J.R. MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS

 

ITEM 5 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

30 (trinta) Diplomas: a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por
210 mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme Anexo I-B; b) Serão
confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia,
impressão off set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e
tamanho de fontes constam do Anexo I-B; d) Cada diploma deverá ser
acondicionado a um canudo de papelão rígido, com tampa, revestido de
vulcapel vermelho, que caiba o diploma com folga.

VALOR DO ITEM R$ 3.210,00

J.R. MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS

ITEM 7 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

30 (trinta) Diplomas: a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por
210 mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo Anexo I-B; b)
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Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia,
impressão off set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e
tamanho de fontes constam do Anexo VIII; d) Cada diploma deverá ser
acondicionado a um canudo de papelão rígido, com tampa, revestido de
vulcapel vermelho, que caiba o diploma com folga.

VALOR DO ITEM R$ 2.899,80

J.R. MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS

 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2021ne276
J.R. MACHADO
COMÉRCIO E
SERVIÇOS

R$
15.899,80

R$
15.899,80  R$

15.899,80

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 10 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 10/12/2021, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986898 e o código CRC C4315D48.

0002345-97.2021.6.02.8000 0986898v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0986898

 

X À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

 À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

 

 

Maceió-AL, 17 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 17/12/2021, às 10:33, 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
0991755 e o código CRC 42E56C62.

0002345-97.2021.6.02.8000 0991755v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2021.
Devolvo os autos para análise dos dados

apresentados, haja vista que os valores apresentados no
quadro (6.741 + 3.210 + 2.899,80 = 12.850,80) não batem
com o estabelecido na Nota de Empenho 276 (15.899,80).

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 17/12/2021, às 12:03, 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
0991986 e o código CRC 21805C18.

0002345-97.2021.6.02.8000 0991986v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021

Objeto

ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

63 (sessenta e três) Diplomas: Terão formato retangular nas dimensões 297
mm por 210 mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo
constante no Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180
gramas, alta alvura, policromia, impressãooff set; c) Inscrições, símbolos,
disposição do texto, tipos e tamanho de fontes constam do Anexo I-B; d)
Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão rígido, com
tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que caiba o diploma com folga.

VALOR DO ITEM R$ 5.500,00

J.R. MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS

 

ITEM 5 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

30 (trinta) Diplomas: a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por
210 mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme Anexo I-B; b) Serão
confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia,
impressão off set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e
tamanho de fontes constam do Anexo I-B; d) Cada diploma deverá ser
acondicionado a um canudo de papelão rígido, com tampa, revestido de
vulcapel vermelho, que caiba o diploma com folga.

VALOR DO ITEM R$ 2.700,00

J.R. MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS

 

ITEM 6 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso
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a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5
mm; b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de suporte
para fita com 22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá vir acompanhada
de fita de gorgurão nas cores verde e amarelo, medindo 20 mm de largura;
d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador Barreto
Cardoso, com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, Medalha do Mérito, Desembargador Barreto Cardoso (in
memorian)”, e na outra face, também em relevo, a inscrição “Medalha
Desembargador Barreto Cardoso, visa a homenagear aqueles que
contribuíram de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da
Justiça Eleitoral 05/06/1945.”, conforme modelo constante do Anexo I-B; e)
Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo I-B; f) Todas as
inscrições utilizarão a fonte Univers, com os seguintes tamanhos: Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e Medalha do Mérito, 7; Desembargador Barreto
Cardoso, 7,5 e in Memoriam com 6. A inscrição do verso será em tamanho 7;
g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo vermelho, em
cuja tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL em tinta dourada.

VALOR DO ITEM R$ 4.800,00

ITEM 7 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

30 (trinta) Diplomas: a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por
210 mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme modelo Anexo I-B; b)
Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia,
impressão off set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e
tamanho de fontes constam do Anexo VIII; d) Cada diploma deverá ser
acondicionado a um canudo de papelão rígido, com tampa, revestido de
vulcapel vermelho, que caiba o diploma com folga.

VALOR DO ITEM R$ 2.899,80

J.R. MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS

 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2021ne276
J.R. MACHADO
COMÉRCIO E
SERVIÇOS

R$
15.899,80

R$
15.899,80  R$

15.899,80

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

Soma dos itens R$ 5.500,00+R$ 2.700,00+R$4.800,00+R$ 2.899,80 = R$
15.899,80
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Maceió-AL, 17 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 17/12/2021, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 17/12/2021, às 12:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992007 e o código CRC 89A92795.

0002345-97.2021.6.02.8000 0992007v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0992007

 
Opinamos pela:

X Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

 
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

 Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação:

 

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.

Maceió-AL, 17 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 17/12/2021, às 12:16, 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
0992025 e o código CRC 891B8AB1.

0002345-97.2021.6.02.8000 0992025v2
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De: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Para: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
CC: eje@tre-al.jus.br
Data: 17/12/2021 01:50 PM
Assunto: [eje] Encaminha Nota de Empenho

Prezados,

Encaminhamos as artes dos diplomas e medalha relativas aos objetos a seguir descritos:
 
ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Diploma Medalhas do Mérito Eleitoral 
63 (sessenta e três) Diplomas: Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato do papel A4 –
Paisagem), conforme modelo constante no Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta
alvura, policromia, impressãooff set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de fontes constam
do Anexo I-B; d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão rígido, com tampa, revestido de
vulcapel azul escuro, que caiba o diploma com folga.
 
ITEM 5 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Diploma Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador
Hermann Byron de Araújo Soares
30 (trinta) Diplomas: a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato do papel A4 –
Paisagem), conforme Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia,
impressão off set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de fontes constam do Anexo I-B; d)
Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel vermelho,
que caiba o diploma com folga.
 
ITEM 6 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos
Paes Barreto Cardoso
Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso a) Terão o formato redondo com
diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5 mm; b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de suporte
para fita com 22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão nas cores verde e
amarelo, medindo 20 mm de largura; d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador Barreto Cardoso,
com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Medalha do Mérito, Desembargador
Barreto Cardoso (in memorian)”, e na outra face, também em relevo, a inscrição “Medalha Desembargador Barreto
Cardoso, visa a homenagear aqueles que contribuíram de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da
Justiça Eleitoral 05/06/1945.”, conforme modelo constante do Anexo I-B; e) Bordas e ornamentos em alto-relevo
conforme Anexo I-B; f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os seguintes tamanhos: Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e Medalha do Mérito, 7; Desembargador Barreto Cardoso, 7,5 e in Memoriam com 6. A inscrição
do verso será em tamanho 7; g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo vermelho, em cuja
tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL em tinta dourada.
 
ITEM 7 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Diploma Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador
Hermann Byron de Araújo Soares
30 (trinta) Diplomas: a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato do papel A4 –
Paisagem), conforme modelo Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura,
policromia, impressão off set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de fontes constam do A
 
Apenas para fins de lembrete, salientamos a necessidade de acompanhamento do CANUDO DE PAPELÃO RÍGIDO para
os diplomas e do ESTOJO DE PERCALINA E VELUDO VERMELHO para a medalha.
 
O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 
OBSERVAÇÃO: Atualmente, o TRE/AL está em fase de mudança de seu almoxarifado, de modo que, a depender da
data, é possível que haja alteração do endereço. Solicitamos aos fornecedores que encaminhem mensagem antes da
postagem do material a fim de confirmar o endereço de entrega.

Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este TRE
(eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.
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Atenciosamente.
 
Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
Contato: 89 98130-0106
 
 
 

From: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 4 Aug 2021 17:42:22 -0300
 Subject: [eje] Encaminha Nota de Empenho

  
Prezado Lucas, boa tarde!
 
Segue e-mail encaminhado, solicitando as imagens referente aos itens constantes na NE enviada.
 
Permaneço à disposição.
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
 
JR MACHADO
21 98142-2112

  
---------- Forwarded message ---------

 De: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 10:44

 Subject: Re: Encaminha Nota de Empenho
 To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

 
Prezados, bom dia!
 
Acuso recebimento da Nota de Empenho.
 
Entretanto, ao acessarmos o link http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/ , informado
em edital para acesso aos modelos, a página é inexistente.
 
Peço que nos encaminhe o link correto e/ou imagens dos itens para que não haja nenhuma divergência na
produção. 
 
Ficamos no aguardo.
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112
 

Livre de vírus. www.avg.com.

 
Em qui., 29 de jul. de 2021 às 08:31, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Senhor representante,
  

Encaminhamos Nota de Empenho nº 276/2021, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MEDALHAS
E DIPLOMAS.

  
Favor confirmar o recebimento do presente e-mail.
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Atenciosamente,
 
ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
 

Anexados:

Arquivo: Diploma - Item 5 - Medalha do
Hermann Byron.pdf

Tamanho:
263k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Diploma - Item 5 - Medalha do
Hermann Byron.png

Tamanho:
3135k

Tipo de Conteúdo:
image/png

Arquivo: Diploma - Item 3 - Medalha do
Mérito Eleitoral.pdf

Tamanho:
643k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Diploma - Item 7 - Medalha do
Domingos Barreto.cdr

Tamanho:
1008k

Tipo de Conteúdo:
application/octet-stream

Arquivo: Diploma - Item 3 - Medalha do
Mérito Eleitoral.cdr

Tamanho:
2288k

Tipo de Conteúdo:
application/octet-stream

Arquivo: Diploma - Item 7 - Medalha do
Domingos Barreto.jpg

Tamanho:
5857k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg

Arquivo: Medalha - Item 6 - Mérito
Eleitoral Domingos Barreto.pdf

Tamanho:
223k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Edital PE nº 20-2021.pdf Tamanho:
495k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Ref: RPNP -1 0992007
 

X
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação:

 

Após o registro da indicação no SIAFI, devolvo os autos à Unidade Gestora.

Maceió-AL, 20 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 08:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992582 e o código CRC EFA78A5F.

0002345-97.2021.6.02.8000 0992582v2
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De: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Para: "JR Machado" <jrmachadocomercio@gmail.com>
Data: 07/01/2022 10:12 AM
Assunto: Re: [eje] Encaminha Nota de Empenho

Bom dia, Lidya Ribeiro.
 
Informo que a arte do item 6 - Medalha Mérito Eleitoral Domingos Barreto está parcialmente de acordo com o edital.
 
Favor corrigir a inscrição para "Medalha Desembargador Barreto Cardoso visa a homenagear aqueles que contribuíram
de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral 05/06/1945.”
 
Informo, por oportuno, que a medalha deve ter a espessura mínima de 3,5mm, bordas e ornamentos em alto relevo e
conforme previsão do Anexo I.
 
Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso
a) Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5 mm;
b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de suporte para fita com 22 mm de largura útil;
c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão nas cores verde e amarelo, medindo 20 mm de largura;
d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador Barreto Cardoso, com as inscrições em alto-relevo do
“Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Medalha do Mérito, Desembargador Barreto Cardoso (in memorian)”, e na
outra face, também em relevo, a inscrição “Medalha Desembargador Barreto Cardoso, visa a homenagear aqueles que
contribuíram de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral 05/06/1945.”, conforme
modelo constante do Anexo I-B;
e) Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo I-B;
f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os seguintes tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
Medalha do Mérito, 7; Desembargador Barreto Cardoso, 7,5 e in Memoriam com
6. A inscrição do verso será em tamanho 7;
g) Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e veludo vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca do
TRE-AL em tinta dourada.
 
Observadas as indicações acima, deverá ser encaminhada amostra física dos itens para a unidade fiscalizadora no
seguinte endereço: 
 
O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-D,
Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 
OBSERVAÇÃO: Atualmente, o TRE/AL está em fase de mudança de seu almoxarifado, de modo que, a depender da
data, é possível que haja alteração do endereço. Solicitamos aos fornecedores que encaminhem mensagem antes da
postagem do material a fim de confirmar o endereço de entrega.
 
Favor confirmar o recebimento do presente e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
 
 

From: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 To: Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 6 Jan 2022 14:04:27 -0300
 Subject: Re: [eje] Encaminha Nota de Empenho

  
Prezado Yuri, boa tarde!
 
Segue em anexo arte para a aprovação, referente ao item 6 - Medalha Mérito Eleitoral Domingos Barreto.
 
Quanto aos diplomas, seguiremos a confecção de acordo com as especificações e layouts enviados.
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Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112
 
Em sex., 17 de dez. de 2021 às 13:52, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados,
 
Encaminhamos as artes dos diplomas e medalha relativas aos objetos a seguir descritos:
 
ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Diploma Medalhas do Mérito Eleitoral 
63 (sessenta e três) Diplomas: Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato do papel
A4 – Paisagem), conforme modelo constante no Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180
gramas, alta alvura, policromia, impressãooff set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de
fontes constam do Anexo I-B; d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão rígido, com
tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que caiba o diploma com folga.
 
ITEM 5 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Diploma Comendas do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares
30 (trinta) Diplomas: a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato do papel A4 –
Paisagem), conforme Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia,
impressão off set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de fontes constam do Anexo I-B;
d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel
vermelho, que caiba o diploma com folga.
 
ITEM 6 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador
Domingos Paes Barreto Cardoso
Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso a) Terão o formato redondo com
diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5 mm; b) Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, dispondo de
suporte para fita com 22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de gorgurão nas
cores verde e amarelo, medindo 20 mm de largura; d) Deverão ostentar em uma face a efígie do Desembargador
Barreto Cardoso, com as inscrições em alto-relevo do “Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Medalha do Mérito,
Desembargador Barreto Cardoso (in memorian)”, e na outra face, também em relevo, a inscrição “Medalha
Desembargador Barreto Cardoso, visa a homenagear aqueles que contribuíram de forma decisiva para o
crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral 05/06/1945.”, conforme modelo constante do Anexo I-B; e)
Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo I-B; f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os
seguintes tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e Medalha do Mérito, 7; Desembargador Barreto
Cardoso, 7,5 e in Memoriam com 6. A inscrição do verso será em tamanho 7; g) Deverão ser acondicionadas em
estojo de percalina e veludo vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca do TRE-AL em tinta dourada.
 
ITEM 7 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Diploma Comendas do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares
30 (trinta) Diplomas: a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato do papel A4 –
Paisagem), conforme modelo Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta alvura,
policromia, impressão off set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de fontes constam do
A
 
Apenas para fins de lembrete, salientamos a necessidade de acompanhamento do CANUDO DE PAPELÃO RÍGIDO
para os diplomas e do ESTOJO DE PERCALINA E VELUDO VERMELHO para a medalha.
 
O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº 7200-
D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
 
OBSERVAÇÃO: Atualmente, o TRE/AL está em fase de mudança de seu almoxarifado, de modo que, a depender
da data, é possível que haja alteração do endereço. Solicitamos aos fornecedores que encaminhem mensagem
antes da postagem do material a fim de confirmar o endereço de entrega.
 
Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este
TRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.
 
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.
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Atenciosamente.
 
Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
Contato: 89 98130-0106
 
 
 

From: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 4 Aug 2021 17:42:22 -0300
 Subject: [eje] Encaminha Nota de Empenho

  
Prezado Lucas, boa tarde!
 
Segue e-mail encaminhado, solicitando as imagens referente aos itens constantes na NE enviada.
 
Permaneço à disposição.
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
 
JR MACHADO
21 98142-2112

  
---------- Forwarded message ---------

 De: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 10:44

 Subject: Re: Encaminha Nota de Empenho
 To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

 
Prezados, bom dia!
 
Acuso recebimento da Nota de Empenho.
 
Entretanto, ao acessarmos o link http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/ ,
informado em edital para acesso aos modelos, a página é inexistente.
 
Peço que nos encaminhe o link correto e/ou imagens dos itens para que não haja nenhuma divergência na
produção. 
 
Ficamos no aguardo.
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112
 

Livre de vírus. www.avg.com.

 
Em qui., 29 de jul. de 2021 às 08:31, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Senhor representante,
  

Encaminhamos Nota de Empenho nº 276/2021, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:
MEDALHAS E DIPLOMAS.

  
Favor confirmar o recebimento do presente e-mail.
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Atenciosamente,
 
ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
 

Anexados:

Arquivo:
20___pe___aquisicao_de_medalhas_e_diplomas___PA_0002345_97.2021.pdf

Tamanho:
495k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: "JR Machado" <jrmachadocomercio@gmail.com>
CCO: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Data: 26/01/2022 02:16 PM
Assunto: Re: Fwd: Re: [eje] Encaminha Nota de Empenho

 
 
 
 

From: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 To: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 25 Jan 2022 16:29:29 -0300
 Subject: Re: Fwd: Re: [eje] Encaminha Nota de Empenho

  
Lucas, 
 
Recebemos os arquivos em corel. Entretanto, ao abrir o arquivo, as fontes estão sendo substituídas. 
Peço que nos informe a fonte utilizada ou nos envie o arquivo na versão 2017, por gentileza.
 
À disposição.
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112
 
 
Vou encaminhar o arquivo aberto aqui no meu computador para vocês,  Infelizmente
não possuímos corel versão 17.
 
Tamanhos e fontes:
 
titulo - verdana 17.5
cabeçalho - verdana 12
corpo do texto - verdana 13
assinatura - verdana 13
 
Por favor não colocar local e data, essas informações serão colocadas aqui no no TRE.
 
       Não esqueçam de encaminhar a amostra para aprovação antes de imprimir toda a
tiragem.
 
Cordialmente
 
Lucas C Gomes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em ter., 25 de jan. de 2022 às 16:21, JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com> escreveu:

Prezado Lucas, boa tarde!
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Com relação ao Diploma do Mérito Eleitoral, verifiquei que há graus distintos. Pode nos informar o quantitativo
exato de cada um deles, por favor?
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112
 
 
Prezada Lydia, o quantitativo de cada grau : 21
 
Não esqueçam de encaminhar a amostra para aprovação antes de imprimir toda a
tiragem.
 
 
 
Em ter., 25 de jan. de 2022 às 16:15, Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br> escreveu:

Boa Tarde,
 
Sra. Lydia,
 
 De fato tratam-se de diplomas referentes as Medalhas do Mérito Eleitoral
Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso.
 
Desconsiderar a menção a Diploma  para Comendas do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares, informada por equívoco.
 
Solicito o envio imediato da amostra física para aprovação desta unidade,
observando os prazos determinados no Termo de Referência (Anexo I do
Edital), especificamente nos item 6 e 12.1.
 
Cordialmente
 
 
Lucas C Gomes 
EJE - TRE/AL
 
 
 
 

From: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
 To: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 25 Jan 2022 15:58:13 -0300
 Subject: Fwd: Re: [eje] Encaminha Nota de Empenho

  
 
 
 
 

From: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 To: Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 25 Jan 2022 15:33:41 -0300
 Subject: Re: [eje] Encaminha Nota de Empenho

  
Prezado Sr. Yuri, boa tarde!
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Peço que verifique, por favor, as informações referente ao item 7. Acredito que trata-se do Diploma
das Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso e não
conforme consta.
Como o arquivo foi enviado, já estamos dando andamento.
 
 
Obrigada!
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112
 
Em sex., 17 de dez. de 2021 às 13:52, Yuri Anísio Gonçalves <yurigoncalves@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados,
 
Encaminhamos as artes dos diplomas e medalha relativas aos objetos a seguir descritos:
 
ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Diploma Medalhas do Mérito Eleitoral 
63 (sessenta e três) Diplomas: Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato
do papel A4 – Paisagem), conforme modelo constante no Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel
Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia, impressãooff set; c) Inscrições, símbolos, disposição do
texto, tipos e tamanho de fontes constam do Anexo I-B; d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um
canudo de papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel azul escuro, que caiba o diploma com folga.
 
ITEM 5 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Diploma Comendas do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares
30 (trinta) Diplomas: a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato do papel
A4 – Paisagem), conforme Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, alta
alvura, policromia, impressão off set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho de
fontes constam do Anexo I-B; d) Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo de papelão rígido,
com tampa, revestido de vulcapel vermelho, que caiba o diploma com folga.
 
ITEM 6 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador
Domingos Paes Barreto Cardoso
Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso a) Terão o formato
redondo com diâmetro de 50 mm e espessura de 3,5 mm; b) Serão fundidas em cobre e banhadas a
ouro mil, dispondo de suporte para fita com 22 mm de largura útil; c) Cada unidade deverá vir
acompanhada de fita de gorgurão nas cores verde e amarelo, medindo 20 mm de largura; d) Deverão
ostentar em uma face a efígie do Desembargador Barreto Cardoso, com as inscrições em alto-relevo do
“Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Medalha do Mérito, Desembargador Barreto Cardoso (in
memorian)”, e na outra face, também em relevo, a inscrição “Medalha Desembargador Barreto Cardoso,
visa a homenagear aqueles que contribuíram de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento
da Justiça Eleitoral 05/06/1945.”, conforme modelo constante do Anexo I-B; e) Bordas e ornamentos em
alto-relevo conforme Anexo I-B; f) Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os seguintes
tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e Medalha do Mérito, 7; Desembargador Barreto
Cardoso, 7,5 e in Memoriam com 6. A inscrição do verso será em tamanho 7; g) Deverão ser
acondicionadas em estojo de percalina e veludo vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca do
TRE-AL em tinta dourada.
 
ITEM 7 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - Diploma Comendas do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares
30 (trinta) Diplomas: a) Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 210 mm (formato do papel
A4 – Paisagem), conforme modelo Anexo I-B; b) Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas,
alta alvura, policromia, impressão off set; c) Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e tamanho
de fontes constam do A
 
Apenas para fins de lembrete, salientamos a necessidade de acompanhamento do CANUDO DE PAPELÃO
RÍGIDO para os diplomas e do ESTOJO DE PERCALINA E VELUDO VERMELHO para a medalha.
 
O LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa),
nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS ATACAREJO.
Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 16h.
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OBSERVAÇÃO: Atualmente, o TRE/AL está em fase de mudança de seu almoxarifado, de modo que, a
depender da data, é possível que haja alteração do endereço. Solicitamos aos fornecedores que
encaminhem mensagem antes da postagem do material a fim de confirmar o endereço de entrega.
 
Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE (eje@tre-al.jus.br), sempre que necessário.
 
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO PRESENTE E-MAIL.
 
Atenciosamente.
 
Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
Contato: 89 98130-0106
 
 
 

From: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 4 Aug 2021 17:42:22 -0300
 Subject: [eje] Encaminha Nota de Empenho

  
Prezado Lucas, boa tarde!
 
Segue e-mail encaminhado, solicitando as imagens referente aos itens constantes na NE enviada.
 
Permaneço à disposição.
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
 
JR MACHADO
21 98142-2112

  
---------- Forwarded message ---------

 De: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 Date: qui., 29 de jul. de 2021 às 10:44

 Subject: Re: Encaminha Nota de Empenho
 To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

 
Prezados, bom dia!
 
Acuso recebimento da Nota de Empenho.
 
Entretanto, ao acessarmos o link http://www.tre-
al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/ , informado em edital para acesso aos
modelos, a página é inexistente.
 
Peço que nos encaminhe o link correto e/ou imagens dos itens para que não haja nenhuma divergência
na produção. 
 
Ficamos no aguardo.
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112
 

Livre de vírus. www.avg.com.
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Em qui., 29 de jul. de 2021 às 08:31, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Senhor representante,
 
Encaminhamos Nota de Empenho nº 276/2021, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO: MEDALHAS E DIPLOMAS.
 
Favor confirmar o recebimento do presente e-mail.
 
Atenciosamente,
 
ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
 

Anexados:

Arquivo: Diploma - Item 7 - Medalha do
Domingos Barreto (1).rar

Tamanho:
3202k

Tipo de Conteúdo:
application/octet-stream

Arquivo: Diploma - Item 7 - Medalha do
Domingos Barreto (1).cdr

Tamanho:
1008k

Tipo de Conteúdo:
application/octet-stream
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: JR Machado" <jrmachadocomercio@gmail.com>
CCO: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Data: 09/02/2022 06:06 PM
Assunto: NOVO ENDEREÇO ALMOXARIFADO TRE/AL - URGENTE

PREZADA LIDYA,

INFORMO O NOVO ENDEREÇO DO ALMOXARIFADO DO TRE/AL PARA RECEBIMENTO DO
MATERIAL:

RUA BARÃO DE JARAGUÁ, 230, JARAGUÁ, MACEIÓ-AL,
CEP 57022-140

AGRADEÇO A ATENÇÃO

LUCAS C GOMES
EJE-TRE/AL

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=R8FU7HDLBS9...

1 of 1 09/02/2022 18:08
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E-mail - 1021110

Data de Envio: 
  03/03/2022 19:02:25

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    jrmachadocomercio@gmail.com

Assunto: 
  Análise de Amostra Física - Diplomas e Medalha Domingos Barreto

Mensagem: 
  Prezado fornecedor JR MACHADO,

Informo que houve um lapso na análise das amostras recebidas em virtude de mudança recente na sede
do almoxarifado e de um desvio das amostras, pelo que registramos as nossas desculpas.

Como determina o item 12.2 do edital nº 20/21, foram encaminhadas as amostras, as quais passamos a
analisar:

1) medalha:

a) Desembargador Barreto Cardoso - efígie precisa ser mais trabalhada, na parte abaixo da cabeça para
diferenciar a região do pescoço.

b) a fita gorgurão não parece de boa qualidade, cores desbotadas e desfiando, assim como a costura na
união com a medalha encontra-se mal acabada;

c) o estojo não está conforme determinado, em percalina e veludo vermelho, com tampa contendo
logomarca do TRE/AL em tinta dourada, pelo contrário, apresenta material inferior, com acabamento
grosseiro e descolando, conforme foto anexa;

2) Diplomas:
Para visualizar melhor as observações sugeridas, encaminhamos anexas fotos com os registros de
correção conforme indicado abaixo:

a) Comenda do Mérito Eleitoral Hermmann Byron de Araújo Soares (negrito apenas no nome do
Desembargador) e excluir local, data e ano deixando espaço para impressão posterior pelo TRE/AL;

b) Diploma do Mérito Eleitoral Barreto Cardoso (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano
deixando espaço para impressão posterior pelo TRE/AL;

c) Diploma Grau Ouro - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando espaço para
impressão posterior pelo TRE/AL;

d) Diploma Grau Prata - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando espaço para
impressão posterior pelo TRE/AL;

e) Diploma Grau Bronze - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando espaço para
impressão posterior pelo TRE/AL;

f) Por fim, observar a gramatura do papel, Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia, impressão off set,
assim como as demais caracteristicas exigidas no item 4.3.2 do Termo de Referência.

Por fim solicito que após as alterações efetuadas sejam encaminhadas novas amostras para análise desta
unidade gestora.

Favor confirmar o recebimento do e-mail para eje@tre-al.jus.br .

Atenciosamente,

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
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Anexos:
    Anexo - Análise de amostra física.pdf
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De: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
Para: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
Data: 04/03/2022 09:04 AM
Assunto: [eje] Análise de Amostra Física - Diplomas e Medalha Domingos Barreto

Prezado Yuri, bom dia!

Acuso o recebimento do e-mail. Entretanto, estamos em recesso esta semana e
retornaremos na segunda-feira.

Após esta data, iniciaremos os ajustes solicitados e em caso de dúvidas,
retornaremos o contato.

Cordialmente,

Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112

Em qui., 3 de mar. de 2022 às 19:02, TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE
ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado fornecedor JR MACHADO,
 
Informo que houve um lapso na análise das amostras recebidas em virtude de
mudança recente na sede do almoxarifado e de um desvio das amostras, pelo que
registramos as nossas desculpas.
 
Como determina o item 12.2 do edital nº 20/21, foram encaminhadas as
amostras, as quais passamos a analisar:
 
1) medalha:
 
a) Desembargador Barreto Cardoso - efígie precisa ser mais trabalhada, na
parte abaixo da cabeça para diferenciar a região do pescoço.
 
b) a fita gorgurão não parece de boa qualidade, cores desbotadas e desfiando,
assim como a costura na união com a medalha encontra-se mal acabada;
 
c) o estojo não está conforme determinado, em percalina e veludo vermelho,
com tampa contendo logomarca do TRE/AL em tinta dourada, pelo contrário,
apresenta material inferior, com acabamento grosseiro e descolando, conforme
foto anexa;
 
2) Diplomas:
Para visualizar melhor as observações sugeridas, encaminhamos anexas fotos
com os registros de correção conforme indicado abaixo:
 
a) Comenda do Mérito Eleitoral Hermmann Byron de Araújo Soares (negrito
apenas no nome do Desembargador) e excluir local, data e ano deixando espaço
para impressão posterior pelo TRE/AL;
 
b) Diploma do Mérito Eleitoral Barreto Cardoso (substituir "ao" por "para") e
excluir local, data e ano deixando espaço para impressão posterior pelo
TRE/AL;
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c) Diploma Grau Ouro - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e
ano deixando espaço para impressão posterior pelo TRE/AL;
 
d) Diploma Grau Prata - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e
ano deixando espaço para impressão posterior pelo TRE/AL;
 
e) Diploma Grau Bronze - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e
ano deixando espaço para impressão posterior pelo TRE/AL;
 
f) Por fim, observar a gramatura do papel, Top Plus 180 gramas, alta alvura,
policromia, impressão off set, assim como as demais caracteristicas exigidas
no item 4.3.2 do Termo de Referência.
 
 
Por fim solicito que após as alterações efetuadas sejam encaminhadas novas
amostras para análise desta unidade gestora.
 
Favor confirmar o recebimento do e-mail para eje@tre-al.jus.br .
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: "JR Machado" <jrmachadocomercio@gmail.com>
CCO: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Data: 16/03/2022 02:51 PM
Assunto: Re: [eje] Análise de Amostra Física - Diplomas e Medalha Domingos Barreto

 
 
Prezada Lydia,
 
Por favor nos informe sobre o andamento das alterações solicitadas nos itens a serem
confeccionados, aguardo resposta.
 
Por favor observe os prazos do edital, evitando desta forma aplicação de penalidades.
 
Cordialmente
 
Lucas C Gomes
 

From: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 4 Mar 2022 09:04:29 -0300
 Subject: [eje] Análise de Amostra Física - Diplomas e Medalha Domingos Barreto

  
Prezado Yuri, bom dia!
 
Acuso o recebimento do e-mail. Entretanto, estamos em recesso esta semana e retornaremos na segunda-feira.
 
Após esta data, iniciaremos os ajustes solicitados e em caso de dúvidas, retornaremos o contato.
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112
 
Em qui., 3 de mar. de 2022 às 19:02, TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezado fornecedor JR MACHADO,
  

Informo que houve um lapso na análise das amostras recebidas em virtude de mudança recente na sede do
almoxarifado e de um desvio das amostras, pelo que registramos as nossas desculpas.

  
Como determina o item 12.2 do edital nº 20/21, foram encaminhadas as amostras, as quais passamos a analisar:

  
1) medalha:

  
a) Desembargador Barreto Cardoso - efígie precisa ser mais trabalhada, na parte abaixo da cabeça para
diferenciar a região do pescoço.

  
b) a fita gorgurão não parece de boa qualidade, cores desbotadas e desfiando, assim como a costura na união
com a medalha encontra-se mal acabada;

  
c) o estojo não está conforme determinado, em percalina e veludo vermelho, com tampa contendo logomarca do
TRE/AL em tinta dourada, pelo contrário, apresenta material inferior, com acabamento grosseiro e descolando,
conforme foto anexa;

  
2) Diplomas:

 Para visualizar melhor as observações sugeridas, encaminhamos anexas fotos com os registros de correção
conforme indicado abaixo:
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De: "Lucas Cavalcanti Gomes" <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Para: "JR Machado" <jrmachadocomercio@gmail.com>
CCO: "Yuri Anísio Gonçalves" <yurigoncalves@tre-al.jus.br>
Data: 08/04/2022 09:47 AM
Assunto: Re: [eje] Análise de Amostra Física - Diplomas e Medalha Domingos Barreto

 
Prezada Sra. Lidya,
 
Solicito informações quanto ao envio das amostras atualizadas. 
 
Ressalto que já se passaram mais de 30 (trinta) dias entre o envio das alterações solicitadas sem o
recebimento das amostras, o que pode ensejar na aplicação de penalidades contra a empresa.
 
Aguardo o recebimento das amostras para conclusão da aquisição com a máxima urgência.
 
 
Cordialmente
 
 
Lucas C Gomes
 
 

From: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 4 Mar 2022 09:04:29 -0300
 Subject: [eje] Análise de Amostra Física - Diplomas e Medalha Domingos Barreto

  
Prezado Yuri, bom dia!
 
Acuso o recebimento do e-mail. Entretanto, estamos em recesso esta semana e retornaremos na segunda-feira.
 
Após esta data, iniciaremos os ajustes solicitados e em caso de dúvidas, retornaremos o contato.
 
Cordialmente,
 
Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112
 
Em qui., 3 de mar. de 2022 às 19:02, TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezado fornecedor JR MACHADO,
  

Informo que houve um lapso na análise das amostras recebidas em virtude de mudança recente na sede do
almoxarifado e de um desvio das amostras, pelo que registramos as nossas desculpas.

  
Como determina o item 12.2 do edital nº 20/21, foram encaminhadas as amostras, as quais passamos a analisar:

  
1) medalha:

  
a) Desembargador Barreto Cardoso - efígie precisa ser mais trabalhada, na parte abaixo da cabeça para
diferenciar a região do pescoço.

  
b) a fita gorgurão não parece de boa qualidade, cores desbotadas e desfiando, assim como a costura na união
com a medalha encontra-se mal acabada;

  
c) o estojo não está conforme determinado, em percalina e veludo vermelho, com tampa contendo logomarca do
TRE/AL em tinta dourada, pelo contrário, apresenta material inferior, com acabamento grosseiro e descolando,
conforme foto anexa;
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2) Diplomas:
Para visualizar melhor as observações sugeridas, encaminhamos anexas fotos com os registros de correção
conforme indicado abaixo:
 
a) Comenda do Mérito Eleitoral Hermmann Byron de Araújo Soares (negrito apenas no nome do Desembargador)
e excluir local, data e ano deixando espaço para impressão posterior pelo TRE/AL;
 
b) Diploma do Mérito Eleitoral Barreto Cardoso (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando
espaço para impressão posterior pelo TRE/AL;
 
c) Diploma Grau Ouro - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando espaço para impressão
posterior pelo TRE/AL;
 
d) Diploma Grau Prata - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando espaço para impressão
posterior pelo TRE/AL;
 
e) Diploma Grau Bronze - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando espaço para impressão
posterior pelo TRE/AL;
 
f) Por fim, observar a gramatura do papel, Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia, impressão off set, assim
como as demais caracteristicas exigidas no item 4.3.2 do Termo de Referência.
 
 
Por fim solicito que após as alterações efetuadas sejam encaminhadas novas amostras para análise desta unidade
gestora.
 
Favor confirmar o recebimento do e-mail para eje@tre-al.jus.br .
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
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De: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
Para: Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-al.jus.br>
Data: 08/04/2022 12:03 PM
Assunto: Re: [eje] Análise de Amostra Física - Diplomas e Medalha Domingos Barreto

Prezado Sr. Lucas, bom dia!

As amostras estão sendo finalizadas. Esperamos conseguir postá-las hoje mesmo.
Caso não seja possível, irão impreterivelmente na segunda.

Pedimos desculpa pela demora no envio. Temos enfrentado constantes atrasos de
nossos fornecedores na entrega de matérias-primas e inevitavelmente, isso
impacta consideravelmente em nossa produção. Para as adequações indicadas, foi
necessário refazer todas as matrizes e isso realmente demanda de mais tempo.

Assim que disponível, informaremos o código de rastreio para que possam
acompanhar.

Permanecemos à disposição.

Cordialmente,

Lidya Ribeiro 
JR MACHADO
21 98142-2112

Em sex., 8 de abr. de 2022 às 09:48, Lucas Cavalcanti Gomes <lucasgomes@tre-
al.jus.br> escreveu:

 
Prezada Sra. Lidya,
 
Solicito informações quanto ao envio das amostras atualizadas. 
 
Ressalto que já se passaram mais de 30 (trinta) dias entre o envio das alterações solicitadas sem
o recebimento das amostras, o que pode ensejar na aplicação de penalidades contra a empresa.
 
Aguardo o recebimento das amostras para conclusão da aquisição com a máxima urgência.
 
 
Cordialmente
 
 
Lucas C Gomes
 
 

From: JR Machado <jrmachadocomercio@gmail.com>
 To: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 4 Mar 2022 09:04:29 -0300
 Subject: [eje] Análise de Amostra Física - Diplomas e Medalha Domingos Barreto

  
Prezado Yuri, bom dia!
 
Acuso o recebimento do e-mail. Entretanto, estamos em recesso esta semana e retornaremos na segunda-feira.
 
Após esta data, iniciaremos os ajustes solicitados e em caso de dúvidas, retornaremos o contato.
 
Cordialmente,
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Lidya Ribeiro
JR MACHADO
21 98142-2112
 
Em qui., 3 de mar. de 2022 às 19:02, TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezado fornecedor JR MACHADO,
 
Informo que houve um lapso na análise das amostras recebidas em virtude de mudança recente na sede do
almoxarifado e de um desvio das amostras, pelo que registramos as nossas desculpas.
 
Como determina o item 12.2 do edital nº 20/21, foram encaminhadas as amostras, as quais passamos a
analisar:
 
1) medalha:
 
a) Desembargador Barreto Cardoso - efígie precisa ser mais trabalhada, na parte abaixo da cabeça para
diferenciar a região do pescoço.
 
b) a fita gorgurão não parece de boa qualidade, cores desbotadas e desfiando, assim como a costura na união
com a medalha encontra-se mal acabada;
 
c) o estojo não está conforme determinado, em percalina e veludo vermelho, com tampa contendo logomarca
do TRE/AL em tinta dourada, pelo contrário, apresenta material inferior, com acabamento grosseiro e
descolando, conforme foto anexa;
 
2) Diplomas:
Para visualizar melhor as observações sugeridas, encaminhamos anexas fotos com os registros de correção
conforme indicado abaixo:
 
a) Comenda do Mérito Eleitoral Hermmann Byron de Araújo Soares (negrito apenas no nome do
Desembargador) e excluir local, data e ano deixando espaço para impressão posterior pelo TRE/AL;
 
b) Diploma do Mérito Eleitoral Barreto Cardoso (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando
espaço para impressão posterior pelo TRE/AL;
 
c) Diploma Grau Ouro - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando espaço para impressão
posterior pelo TRE/AL;
 
d) Diploma Grau Prata - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando espaço para impressão
posterior pelo TRE/AL;
 
e) Diploma Grau Bronze - (substituir "ao" por "para") e excluir local, data e ano deixando espaço para
impressão posterior pelo TRE/AL;
 
f) Por fim, observar a gramatura do papel, Top Plus 180 gramas, alta alvura, policromia, impressão off set,
assim como as demais caracteristicas exigidas no item 4.3.2 do Termo de Referência.
 
 
Por fim solicito que após as alterações efetuadas sejam encaminhadas novas amostras para análise desta
unidade gestora.
 
Favor confirmar o recebimento do e-mail para eje@tre-al.jus.br .
 
Atenciosamente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral
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