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

 

Memorando nº 385 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 05 de maio de 2021.

Para: Seção de Biblioteca/TRE-AL

Assunto: Especificações de materiais

 

Sr(a) Chefe,
 
Em atenção a uma solicitação do titular desta seção, e à  título de

auxílio à confecção termo de referência à aquisição do bem guarda-volumes,
perquirido por sua seção, informamos a confecção de documento em que
restam elencadas especificações do bem pretendido (0887836).

Verificamos, outrossim, que já há confeccionado um termo de
referência no evento 0741476 ( PA nº 0006646-24.2020.6.02.8000) , momento
em que solicitamos no seja informado se a sua seção pretende manter este
citado termo de referência ou se vai haver eventual alteração.

Assim, solicitamos que a resposta ou mesmo um eventual novo
termo de referência seja anexado a estes autos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 05/05/2021, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887832 e o código CRC 2740BE21.

0003415-52.2021.6.02.8000 0887832v6
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Guarda-Volumes Biblioteca (SEI 0006646-24.2020.6.02.8000)

ESPECIFICAÇÕES:
Guarda-Volumes com 8 portas pequenas, fabricado em aço galvanizado.

COMPOSIÇÃO:
1 - Fabricado em corpo único "inteiriço" com aço galvanizado resistente à corrosão, conforme 
exige a NBR 7008, com no mínimo 6 pés reguláveis.
2 - Portas com aletas de ventilação, medindo aproximadamente 270 X 400 mm
3 - Fechadura cilíndrica, chaves com segredos diferentes e com chaves reservas.
4 - Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia)
5 - Cor das Portas: Azul fluorescente;
6 - Cor das colunas: Cinzas;
7 - Dobras enroladas livres de arestas cortantes
8 – Resistência de 15kg por prateleira
9 - Garantia: 5 anos

DIMENSÕES:
Largura: 600 a 800 mm
Altura: 1800 a 2000 mm
Profundidade: 370 a 450 mm
Peso: aproximadamente 40kg
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2021.
 
Prezado Chefe,
 
Sugiro a manuntenção do Termo de referencia (0741476

), e alteração no anexo quanto a especificações nas dimenções do
Guarda  volumes (0741478), com as seguinte dimensões:  

 

DIMENSÕES:

Largura: 850mm a 900 mm
Altura: 1820 a 1990 mm
Profundidade: 450 mm
Peso: 38 a 40kg

Modelo ( 0892632)

Destarte, informo que os compartimentos individuais,
deverão acondicionar os objetos de volume médio a grande, como
capacetes para motocicletas, mochilas grandes com note  books e 
etc...

A titulo de  pesquisa, segue os sites de empresas na
internet como fonte de pesquisa: nilko.com.br e
mundodosarmarios.com.br.

Isto posto, encaminho os autos do processo, observando
os principios fundamentais, da isonomia, eficiência e economicidade
que permeiam as ações voltadas à contratação pública.

Atenciosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Técnico Judiciário, em 17/05/2021, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0890305 e o código CRC 787551BD.

0003415-52.2021.6.02.8000 0890305v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
Aquisição de bem permanente, relacionados em quantidade,
características e especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste
Termo.

 
2. JUSTIFICATIVA:
Promover a adequação da necessidade do cumprimento da Instrução
Normativa nº 3, de 13/05/2020, em seu art. 5º, onde prevê a
disponibilização de um guarda-volumes para a Biblioteca.

 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS
 
3.1. Deverá conter discriminação detalhada, com pequenas
variações da dimensão do produto cotado, conforme especificado no
Anexo, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca,
modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para
entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente,
agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos.

 
4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
 
4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos,
contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do
Pregão;
4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL;
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4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 05 (cinco) anos,
devendo os serviços de assistência técnica serem prestados por
empresa técnica qualificada que seja sediada em Maceió.

 
5. RECEBIMENTO DOS BENS
 
5.1.Os materiais serão recebidos:
5.1.1Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará,
no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio -
SEPAT;
5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis,
contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes
de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.
5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado, obrigatoriamente, em
caixa ou embalagem original do fabricante.
5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do
material e quantidade.
5.1.5.Não será aceito mobiliários de marca diversa da adjudicada na
licitação, sob pena de rejeição do produto.
5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico
indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da
notificação via postal.

 
6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
 
6.1. A gestão será exercida pela SBEA, a qual competirá dirimir
dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato, enquanto a
fiscalização ficará a cargo da Seção de Patrimônio que acompanhará
a entrega e recebimento do material
6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o
Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e
irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues,
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá
a responsabilidade da empresa na sua execução;
6.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra do
produto ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado
testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser
abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos
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ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado
em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer
ônus para o contratante. A amostra, caso seja exigida, deverá ser
fornecida no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10
dias úteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da Seção de
Patrimônio.

 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
 
7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;
7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
empregados na entrega do material, incluindo as entregas feitas por
transportadora;
7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e
modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.

 
8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
8.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no
Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº
626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção
ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou
exigências abaixo assinaladas:
8.2 Que os bens devam ser, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e o armazenamento.
9. Valor estimativo R$ 2.560,00 ( dois mil quinhentos e sessenta
reais).
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Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 19/05/2021, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Técnico Judiciário, em 24/05/2021, às 14:51, 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
0894568 e o código CRC 71DE1CC5.

0003415-52.2021.6.02.8000 0894568v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES:

 

Guarda-Volumes com 2 módulos e 8 (oito) portas, fabricado em aço galvanizado.
 

COMPOSIÇÃO:

 

1 - Fabricado em corpo único "inteiriço" com aço galvanizado resistente à corrosão,
conforme exige a NBR 7008, com 4 pés reguláveis.

2 - Portas com aletas de ventilação

3 - Fechadura cilíndrica, chaves com segredos diferentes e com chaves reservas.

4 - Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia)

5 - Cor das Portas: Azul fluorescente;

6 - Cor das colunas: Cinzas;

7 - Dobras enroladas livres de arestas cortantes

8 - Garantia: 5 anos

 

 

DIMENSÕES:

 

Largura: 850 a 900 mm
Altura: 1820 a 1990 mm
Profundidade: 450 mm
Peso: 38 a 40kg

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 19/05/2021, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0894572 e o código CRC 5953D219.

0003415-52.2021.6.02.8000 0894572v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES:
Guarda-volumes com 8 portas pequenas,
fabricado em aço galvanizado.
 
COMPOSIÇÃO:
1 – Fabricado em corpo único (inteiriço) com
aço galvanizado resistente à corrosão,
conforme exige a NBR 7008, com 6 a 8 pés
reguláveis;
2 – Portas com aletas de ventilação,
distribuídas proporcionalmente;
3 – Fechadura cilíndrica, chaves com segredos
diferentes e com chaves reservas;
4 – Pintura antimicrobiana e bactericida
(nanotecnologia);
5 – Cor das Portas: Azul fluorescente (vide
exemplo na figura abaixo);
6 – Cor das colunas: Cinzas;
7 – Dobras enroladas livres de arestas
cortantes;
8 – Resistência de 15 kg por prateleira;
9 – Garantia: 5 anos;
10 – Os compartimentos individuais, deverão
acondicionar os objetos de volume médio a
grande, como capacetes para motocicletas,
mochilas grandes com notebooks, etc…
 
DIMENSÕES:
Largura: 850 a 900 mm
Altura: 1820 a 1990 mm
Profundidade: aproximadamente 450 mm
Peso: 38 a 40 kg

 

Anexo Unico (retificado) (0895620)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 13



 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/05/2021, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Técnico Judiciário, em 24/05/2021, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0895620 e o código CRC 0D3B0B10.

0003415-52.2021.6.02.8000 0895620v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2021.
À COMAP
Segue para deliberação e continuidade.
 
Salientamos que não havia previsão para essa

aquisição na proposta 2021, até por se tratar de um
procedimento advindo do exercício anterior - onde também
não havia previsão orçamentária.

 
Assim, sugerimos que o valor necessário para essa

aquisição seja retirado do montante disponível para aquisição
de apoios de pés.

 
Informamos ainda que o Termo de Referência foi

mantido inalterado conforme documento 0741476, de acordo
com a decisão dos gestores no evento 0890305.

1. Termo de Referência: 0894568
2. Anexo Único: 0895620
 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/05/2021, 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
0895769 e o código CRC 9989E83E.

0003415-52.2021.6.02.8000 0895769v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de guarda-

volumes, para cumprimento da Instrução Normativa nº 3,
de 13/05/2020, deste Regional, encaminho o Termo de Referência
SEPAT 0894568, e seu anexo único, 0895620, para análise e
aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua aquiescência.

 
Ressalto, por fim, que o valor referente à pretensa

contratação deverá ser remanejado do orçamento previsto para
aquisição de apoio de pés, conforme informado pelo Senhor Chefe da
Seção de Patrimônio, por meio do Despacho SEPAT 0895769.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/05/2021, às 17:50, 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
0896292 e o código CRC E3901801.

0003415-52.2021.6.02.8000 0896292v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEPAT (doc. 0894568), e o Anexo Único (doc. 0895620), que reúnem
os elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto,
evoluo o feito à sua consideração superior, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Ressalto que o valor referente à contratação pretendida
deverá ser remanejado do orçamento previsto para aquisição de
apoio de pés, conforme informado pelo Senhor Chefe da Seção de
Patrimônio, por meio do Despacho SEPAT (doc. 0895769).

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/05/2021, às 15:53, 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
0896702 e o código CRC 5438DE82.

0003415-52.2021.6.02.8000 0896702v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2021.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0896702) e,

considerando o Termo de Referência (0894568) e o Anexo Único
(doc. 0895620), faço encaminhar os presentes autos à COMAP para
as providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/05/2021, às 15:48, 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
0896908 e o código CRC 50DDD93C.

0003415-52.2021.6.02.8000 0896908v1
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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 maio de 2021.
 
 
Devolvo os presentes autos à SEPAT, a pedido.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/05/2021, às 17:40, 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
0897869 e o código CRC 1FE4BA28.

0003415-52.2021.6.02.8000 0897869v1
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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 COMAP, para continuidade

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 15/06/2021, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905387 e o código CRC 6E5EAFC3.

0003415-52.2021.6.02.8000 0905387v1
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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 SEIC,
Para pesquisa de preços e demais providências.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 16/06/2021, às 14:37, 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
0905665 e o código CRC 461D96A9.

0003415-52.2021.6.02.8000 0905665v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2021.
 
Senhor Chefe da Seção de Patrimônio,
 
Em pesquisa de mercado, para fins de estimativa de

preço da demanda anunciada em Termo de Referência
elaborado por Vossa Senhoria (0895769 e 0895620),
observamos dificuldade em localizar o material com as
especificações propostas, notadamente quanto ao tipo de
pintura (antimicrobiana e bactericida - nanotecnologia),
encontrando-se apenas nos armários fornecidos pela empresa
Nilko Armários.

No entanto, conforme católogo extraído da página
eletrônica da citada empresa (0906767), não foi possível
localizar armário que se enquadrasse nas dimensões
especificadas.

Desta forma, para auxílio e continuidade da
pesquisa, devolvemos os autos a Vossa Senhoria para
indicação do modelo encontrado no mercado que norteiou as
especificações apontadas.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 18/06/2021, às 08:41, 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
0906753 e o código CRC 19BC45D3.
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Armários para 
toda a vida.

Qualidade Segurança PersonalizaçãoAgilidade

Há 40 anos entregando as melhores soluções.
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ARMÁRIOS

São vários modelos, um para cada tipo de 
necessidade. Nossos exclusivos processos 
de fabricação  contam com equipamentos 
de alta tecnologia e elevada qualidade 
de matérias-primas, garantindo assim a 
alta durabilidade e resistência de nossos 
produtos. Focada na segurança do usuário, a 
Nilko entrega soluções para as mais diversas 
demandas. Toda a linha de Armários Multiuso 
tem 5 anos de garantia contra defeitos de 
fabricação e efeitos iniciais de corrosão.

Segurança para os usuários, 
tranquilidade e organização para 
sua empresa.

RESISTÊNCIA À CORROSÃO
Nossa chapa de aço recebe tratamento 
adicional de Zinco, o que proporciona 
elevada resistência à corrosão. Além disso, a 
pintura Epoxi-pó garante a durabilidade na 
proteção do aço.

Zinco = 25 a 30 micras
Tinta = 70 a 100 micras

NANOTECNOLOGIA
Pintura eletrostática epóxi-pó 
com tecnologia bactericida eficaz
contra fungos e germes.
Cuidado para sua saúde.

VENTILAÇÃO
Abertura antipoeira 
para a circulação natural 
de ar por convecção, 
amenizando
odores nos 
compartimentos.

Pintura que facilita
a limpeza e evita o 
acúmulo de sujeira.

O máximo em qualidade. O melhor em design.

Batentes protetores de borracha. 
Peças individuais montadas
com rebites de alumínio.
Maior resistência mecânica 
e flexibilidade na montagem. 

QUALIDADE

SEGURANÇA
Reforço interno nas 
portas. 
Exclusivo sistema 
de dobra enrolada 
em todas as peças, 
eliminando arestas e 
pontos cortantes.

AJUSTÁVEL

Carregador USB (5V / de 1 
à 1,5A)
Segue padrões e normas 
nacionais e internacionais 
necessárias para o perfeito 
funcionamento de uma 
instalação elétrica.

TECNOLOGIA

Pés niveladores para 
pisos irregulares ou 
com desníveis, que 
garantem 
alinhamento perfeito.

NK 3332

A qualidade superior das matérias-primas e dos 
processos de fabricação garantem maior 
resistência e durabilidade de nossos produtos. 
Toda linha de armários possui 5 anos de 
garantia.
*Veja condições de garantia na pág. 35.

GARANTIA

RESISTÊNCIA
Portas embutidas.
Dobradiças com 5 pinos internos.
Travamento em 3 pontos.
Linguetas reforçadas.
Tranquilidade e segurança.

D
IFEREN

CIA
IS

Tecnologias Construtivas

Plástico

Aço

Madeira

OPÇÕES DE FECHADURAS
Vários tipos de trancamento (pág. 16).
Mais segurança a sua escolha.

E sem custo adicional

Os Armários Nilko são únicos em 
qualidade e versatilidade.

Máxima segurança e durabilidade. 

Alta resistência à corrosão em ambientes 
agressivos (úmidos, salinos ou quimicamente 
expostos).

Para cada utilização, a Nilko tem

TECNOLOGIA
EASY CLEAN

ESCUDO ANTIRRISCO
Incluso em todas as opções
de armários com chave.

tecnologia que se adequa perfeitamente 
à sua necessidade.

* Garantia de 5 anos contra 
   defeitos de corrosão.

Armários de aço revestidos com laminado de 
madeira. Requinte e estilo para seu ambiente.

2 3www.nilko.com.br/armarios | 0800 645 1801Anexo - Catálogo Nilko (0906767)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 25



MULTIUSO

16
62

m
m

82
2m

m

1 PORTA VERTICAL

2 PORTAS VERTICAIS

Armário padrão 1 porta 
vertical NK 1301, 
NK 2301, NK 3301, 
NK 1331, NK 2331 
e NK 3331:               
Cabideiro, 2 prateleiras 
internas, 2 ganchos e 
trancamento triplo.

Armário padrão 2 portas 
verticais, NK 1302, 
NK 2302, NK 3302, 
NK 4302, NK 1332, 
NK 2332, NK 3332 
e NK 4332:
1 prateleira interna,                                        
2 ganchos e trancamento 
triplo nas portas (em cada 
compartimento).

Modelo
Largura (L)

Altura
Profundidade

Peso

Modelo

Largura (L)

Altura

Profundidade

Peso

NK 1301
300mm

23kg

NK 1302

300mm

24kg

NK 2301
600mm

39kg

NK 2302

600mm

41kg

NK 3301
900mm

55kg

NK 3302

900mm

58kg

NK 4302

1200mm

78kg

NK 3331
1050mm

59kg

NK 3332

1050mm

63kg

NK 4332

1400mm

88kg

1820mm
450mm

1820mm
450mm

NK 2331
700mm

42kg

NK 2332

700mm

44kg

NK 1331
350mm

24kg

NK 1332

350mm

25kg

L L L

L
L

L

Diferencial: Linha Multiuso mais larga para armazenar capacete de motociclista. Ta
m

an
ho compatível com

 

capacete de motociclis
ta

Armários conforme NR18 e NR 24: Norma Regulamentadora da Segurança e Saúde no Trabalho, com divisão para 
calçados e ganchos, respeitando o espaço previsto na lei para melhor acomodação dos pertences dos usuários. 

Sistema Safe Locker: fecho com trancamento triplo com reforço nas portas e na lingueta para minimizar o risco de arrombamento.

A Nilko apresenta sua linha Armários Multiuso, a maior gama de produtos do mercado internacional para os mais diversos clientes. 
Da grande indústria ao pequeno comércio, temos aqui o Armário ideal para você. 

59
0m

m
39

1m
m

95
0m

m
39

1m
m

17
0m

m
40

6m
m

40
6m

m

Nesta instalação: NK 1334 + NK 1702 + NK 1906 + NK 1510. 

Nesta instalação: NK 3302 + NK 1603 + NK 2702 + NK 1510 + NK 2334.

 Mais resistência. Maior durabilidade.
M

U
LTIU

SO

Cor: Verde Fluorescente

Cor: Laranja Rubi

Cor: Laranja Rubi e Verde Fluorescente

Cor: Laranja Rubi / Vermelho / Azul / Azul Fluorescente / Cinza

NK 1301 NK 2301 NK 3301

NK 2302 NK 3302 NK 4302
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Nesta instalação: NK 1102 + NK 2302 + NK 2304 +  NK 1906 + NK 1510.

M
U

LTIU
SO

Prateleira opcional, 
consulte um vendedor.

Modelo
Largura (L)

Altura
Profundidade

Peso

NK 1303
300mm

23kg

NK 2303
600mm

40kg

NK 3303
900mm

56kg

NK 3333
1050mm

61kg

1820mm
450mm

NK 2333
700mm

43kg

NK 1333
350mm

25kg

Modelo
Largura (L)

Altura
Profundidade

Peso

NK 2304
600mm

41kg

NK 3304
900mm

57kg

NK 4304
1200mm

82kg

NK 3334
1050mm

64kg

NK 4334
1400mm

84kg

1820mm
450mm

NK 2334
700mm

45kg

NK 1334
350mm

26kg

54
2m

m

40
2m

m
L L L

Diferencial: Linha Multiuso mais larga para armazenar capacete de motociclista. Ta
m

an
ho compatível com

 

capacete de motociclis
ta

3 PORTAS VERTICAIS

4 PORTAS VERTICAIS

L L
L

15
0m

m

NK 1304
300mm

24kg

MULTIUSO Mais segurança. Maior confiabilidade.

Nesta instalação: NK 2312 + NK 3303 + NK 1323.

Cor: Amarelo

Cor : Azul

Cor: Azul Sky e Rosa Flox

Cor: Azul e Azul Fluorescente

Trancamento triplo
*Opcional

NK 1303 NK 2303 NK 3303

NK 2304 NK 3304 NK 4304

Trancamento triplo
*Opcional
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6 PORTAS VERTICAIS

Modelo
Largura (L)

Altura
Profundidade

Peso

Modelo
Largura (L)

Altura
Profundidade

Peso
Nº de Portas

Modelo
Largura (L)

Altura
Profundidade

Peso

NK 1306
300mm

25kg

NK 1311

13kg
1

NK 1312
300mm

13kg
2

NK 1313

14kg
3

NK 1705
300mm

19kg

NK 2306
600mm

1820mm
450mm

43kg

NK 2312
600mm
965mm
450mm

22kg
4

NK 2311

22kg
2

NK 2313

23kg
6

NK 2705
600mm

1400mm
450mm

32kg

NK 3306
900mm

62kg

NK 3312
900mm

32kg
6

NK 3313

33kg
9

NK 3311

32kg
3

NK 3705
900mm

46kg

Modelo
Largura (L)

Altura
Profundidade

Peso

NK 1305
300mm

25kg

NK 2305
600mm

1820mm
450mm

42kg

NK 3305
900mm

58kg

31
8m

m
26

2m
m

L L

L L L

L

5 PORTAS VERTICAIS

MULTIUSO Mais praticidade. Maior conforto para seus usuários.

ARMÁRIOS MULTIUSO MINI

ARMÁRIOS MULTIUSO JUNIOR

Disponíveis nas versões simples, duplos e triplos.

NK 1311 NK 3313

L

L
L

NK 2312

82
2m

m 40
2m

m

26
2m

m

40
2m

m

Nesta instalação: NK 1510 + NK 3705.

M
U

LTIU
SO

Cor: Verde Escuro

Cor: Cinza / Azul / Amarelo

Cor: Azul Fluorescente

Cor:  Azul Sky

Cor: Azul

L L L

NK 1705 NK 2705 NK 3705

NK 1306 NK 3306NK 2306

NK 1305 NK 3305NK 2305

ARMÁRIO MÚLTIPLO

450m
m 1400mm

18
20

m
m

Armário Múltiplo com vários tamanhos de portas, para guardar os mais diversos tipos de pertences. Ideal para academias, bancos e 
locais públicos.

NK 4314NK 3314

18
20

m
m

450m
m

900mm
Cor:  Azul
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ARMÁRIOS PROFISSIONAIS - CONFORME NR 18 e 24

NK 1702 NK 2702

18
20

m
m

18
20

m
m

82
2m

m

82
2m

m

26
0m

m

26
0m

m

450m
m

450m
m 1000mm500mm 250mm

250mm

250mm 250mm

NK 1321 NK 1322 NK 1323

450m
m

450mm

18
20

m
m

18
20

m
m

82
2m

m 54
2m

m

16
62

m
m

500mm 500mm

Normas Regulamentadoras da Segurança e Saúde no Trabalho. Indicados para ambientes insalubres, indústrias, 
construtoras, comércio e todas as empresas homologadas pelo Ministério do Trabalho. Possuem divisões que 
separam o uniforme de trabalho da roupa pessoal, além de compartimentos para materiais de EPI.

Sistema Safe Locker: fecho com trancamento triplo com reforço nas portas e na lingueta para minimizar o risco de arrombamento.

USO ESPECÍFICO
A linha de Armários para Uso Específico foi criada de acordo com as demandas de nossos clientes, visando atender à necessidades 
específicas em todos os detalhes e atendendo às normas trabalhistas brasileiras.

Ideais para armazenar itens grandes, como malas em aeroportos ou grande quantidade de objetos pessoais.

Adequado às normas. Garantia de tranquilidade.

NK 1410 NK 2410 NK 1420 NK 2420

ARMÁRIOS COM COMPARTIMENTOS LARGOS

NK 1719
(Distribuidor Simples)

NK 2719 
(Distribuidor Duplo)

450m
m

18
20

m
m

18
20

m
m

500mm 1000mm

30
0m

m
30

0m
m

17
0m

m

53
0m

m
93

5m
m

16
0m

m

450m
m

18
20

m
m

500mm

64
0m

m
16

0m
m

- A linha 2 em 1 de Armários Distribuidores permite que o usuário tenha acesso a seu uniforme de trabalho e as roupas do dia a dia;
- Armários de uso individual com divisória que isola a roupa limpa (compartimento para uniformes fornecidos pela empresa);
- Base elevada opcional.

450m
m

(Armário Distribuidor) (Armário Distribuidor) (Armário Distribuidor) (Armário Distribuidor)

16
0m

m

80
m

m

ARMÁRIOS DISTRIBUIDORES E COLETORES
Armários inteligentes que eliminam a necessidade de um funcionário para 
distribuir e coletar uniformes, EPIs, materiais de uso comum ao trabalho, 
ferramentas, planos de aula, tablets ou qualquer item de utilização de seus 
clientes ou funcionários. 

ARMÁRIOS DISTRIBUIDORES

Armários conforme NR 36, Normas Regulamentadoras da Segurança e Saúde no Trabalho, indicados para ambientes insalubres. 
Possuem cabines coletoras e/ou divisórias distribuidoras.

Porta de serviço
Permite acesso 
a todos os 
compartimentos, 
o que facilita 
inspeção e troca.

Carregamento único
Com apenas uma 
operação, todos os 
compartimentos são 
carregados, agilizando 
este processo.

Retirada personalizada
Compartimentos 
individuais garantem a 
retirada das roupas de 
cada profissional, sem 
possibilidade de trocas.

ARMÁRIOS COLETORES

Coleta rápida
As roupas já utilizadas 
são colocadas 
diretamente no coletor, 
facilitando o processo.

Coleta rápida
O pessoal encarregado pela 
manutenção retira os 
uniformes do coletor de 
roupa de forma simples.

25
0m

m

16
62

m
m

NK 1401
(Armário tipo coletor)

Acompanha saco 
coletor em tecido

NK 2004
(Armário tipo coletor 

pequeno)

Acompanha cuba 
de coleta

U
SO

 ESPECÍFICO

Modelo
Largura (L)

Altura
Profundidade

Peso
Nº de Portas

NK 1401 NK 2401 NK 1405NK 2004

61kg 70kg33kg

NK 2415 NK 2420NK 1420NK 2405 NK 1410
380mm

1080mm 1820mm

450mm

760mm500mm 380mm 760mm 380mm 760mm 380mm 760mm 380mm 760mm
NK 2410 NK 1415

37kg26kg 48kg 29kg 53kg22kg 39kg40kg

01 0201 05 10 10 20 15 30 20 40

250mm 250mm
250mm 250mm

Cor: Azul e Amarelo

Cor: Azul

Cor: Verde Fluorescente / Laranja Rubi / Amarelo

L L L
L L L L

NK 2401
(Armário tipo coletor)

15
0m

m

255mm

Acompanha saco 
coletor em tecido

TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL

14
50

m
m

300mm 300mm
10

20
m

m

O totem para álcool em gel possui acionamento por meio de pedal mecânico, evitando o contato direto. 
Ideal para ambientes com alto fluxo de pessoas (recepções, portarias, mercados, etc.)

*Para mais informações sobre customização, favor consultar nossos vendedores.
*Não acompanha o álcool em gel, apenas totem e dispenser vazio.10 11www.nilko.com.br/armarios | 0800 645 1801Anexo - Catálogo Nilko (0906767)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 29



1085mm

465mm

14
50

m
m

Adequado às normas. Garantia de tranquilidade.

Armário com 5 prateleiras e
4 suportes para pastas suspensas.

Disponível nas
cores:

NK 1801 NK 1802

900mm

475mm

900mm

86
0m

m

52
0m

m

450m
m

710m
m

450mm

18
20

m
m

14
20

m
m

29
5m

m

27
0m

m

330mm

23
0m

m

520mm

16
62

m
m

ARMÁRIO ESCRITÓRIO / PROFESSOR

ARMÁRIO ARQUIVO

ARMÁRIO CAFÉ

ARMÁRIO LIMPEZA

Possui 4 gavetas deslizantes e trancamento frontal. 
Desenvolvido para guardar documentos, tanto 
pessoais quanto em redes bancárias.

Ideal para armazenar 
produtos de limpeza, 
possui divisórias 
diferenciadas na vertical 
superior, que permitem 
a guarda de escadas, 
vassouras, baldes, 
aspirador de pó e demais 
utensílios de limpeza. 
Conta ainda com outras 
prateleiras do lado direito 
para guardar produtos de 
limpeza.

Com tampa superior fabricada em aço inox, 
é ideal para sobrepor garrafas térmicas e 
guardar utensílios nos compartimentos 
internos. Ideal para manter sua casa mais organizada, evitando 

que itens de pertence pessoal como brinquedos, 
mochilas, ferramentas e outros fiquem espalhados 
pelos cantos.

Com uma linha de produtos direcionada a escolas, escritórios e arquivos em geral, a Nilko oferece soluções inteligentes 
para a organização de diversos ambientes. Os professores fizeram do Armário com portas verticais sobrepostas Nilko 
um grande sucesso. Com eles, os mestres podem organizar seus materiais, roupas e acessórios com rapidez e praticidade.

NK 1803

730mm
465mm

18
70

m
m

NK 1703
(Armário Arquivo)

NK 1723
(Armário Gaveteiro)

18
20

m
m 30

0m
m

39
5m

m

16
62

m
m

NK 1701
(Armário para produtos de Limpeza)

NK 1722
(Armário para produtos de Limpeza)

NK 1715

NK 1732

NK 2711

NK 3711

NK 1717 NK 2716ARMÁRIOS FIXOS (PAREDE)
(15 portas)

(Duplo 8 Portas)

(Triplo 9 Portas)

(10 portas) (32 portas)

250m
m

250mm
250mm

18
20

m
m

96
5m

m

11
30

m
m

400mm

400mm

1600mm

1400mm

80
0m

m

800mm

A Nilko desenvolve produtos que facilitam o dia a dia no seu condomínio. Os Armários 
Nilko são ideais para correspondências e para organizar a vida dos moradores. Transforme 
seu condomínio e deixe tudo mais bonito, prático e funcional com Armários Nilko.

ARMÁRIOS PARA CONDOMÍNIOS

ARMÁRIO CORRESPONDÊNCIA

ARMÁRIO MADEIRA (Laminado)

ARMÁRIO GARAGEM
Nas versões duplo com 8 portas e triplo com 9 portas, os Armários 
são fabricados em aço pré-zincado com portas e revestimentos 
externos em laminado estrutural de alta pressão resistente a manchas, 
umidade e calor, dobradiças reguláveis para perfeito alinhamento das 
portas e pés niveladores para eventuais áreas que possuem desníveis 
no piso.

USO ESPECÍFICO

500mm

450mm

U
SO

 ESPECÍFICO

39
5m

m

32
0m

m

30
0m

m
35

5m
m

11
0m

m

12
6m

m

172mm 328mm

16
62

m
m

39
0m

m
70

0m
m

55
0m

m

500mm

18
20

m
m

Cor: Azul

Cor: Verde Claro / Azul / Marrom Terracota

Cor: Marfim Cor: Sucupira

Cor: Verde Fluorescente e Azul

O Armário de Ferramentas Nilko conta com um exclusivo sistema de encaixe para organizar suas ferramentas nas melhores posições, 
nichos modulares para pequenos objetos como porcas e parafusos, além de uma prateleira inferior com um ótimo tamanho, 
aproveitando ao máximo o espaço disponível no Armário.

ARMÁRIO FERRAMENTAS

Cor: Marrom Terracota

1200mm
250mm

11
00

m
m

Cor: Azul

NK 1750

395mm 235mm

35
6m

m

700mm

450m
m

18
20

m
m 16

62
m

m

55
0m

m

Cor: Azul

Marfim

Sucupira

303mm

Imagem meramente ilustrativa - *Ferramentas não inclusas*

Kit de Encaixe 
20 Encaixes de 1 gancho
10 Encaixes de 2 ganchos
05 Encaixes para chaves

10Kg por porta, distribuídos uniformemente.

20Kg distribuídos uniformemente entre os 
compartimentos do corpo do Armário.

Suporta até:

*Itens de fábrica

13
,5

m
m

355mm

110m
m
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ARMÁRIOS PARA PEQUENOS VOLUMES
Ideais para lugares de muita circulação e que necessitam de segurança, armazenam pequenos volumes como carteiras,
celulares, chaves, itens de higiene pessoal, entre outros objetos.

Celulares Carteiras

ESTES ARMÁRIOS SÃO IDEAIS PARA:

Itens de Higiene NK 2005

Adequado às normas. Garantia de tranquilidade. 

Kit Higiene Bucal opcional 
para modelos 1709, 2709, 
3709, 2729 e 3729.

USO ESPECÍFICO
U

SO
 ESPECÍFICO

Sistema de abertura e fechamento de 
porta com um simples cadastramento 
de digital. Basta o usuário apertar 
um botão para cadastrar sua digital 
e o sistema reconhece sua biometria, 
memoriza e vincula a uma porta. Após 
a utilização, a digital é apagada e a 
porta é liberada para utilização de outro 
usuário. Sistema sem necessidade de 
wi-fi ou internet, que pode ser usado 
por qualquer pessoa em qualquer 
lugar.

Sistema
biométrico

ARMÁRIO
BIOMÉTRICO

Sistema de trancamento eletrônico 
delivery possibilita o cadastramento 
de uma senha fixa ou rotativa. Na 
opção rotativa, para comércios onde 
o cliente faz a compra via web e 
retira na loja, o vendedor cadastra 
uma senha e repassa ao cliente, 
dando acesso ao compartimento e a 
mercadoria. Essa opção é simples e 
fácil de ser compreendida pelo usuário, 
recebendo a senha de sua porta pelo 
setor responsável e depois indo até a 
loja física para retirar o produto/pedido.

Sistema de trancamento eletrônico 
com ativação por cartão de crachá e 
utilização única. O usuário dá entrada 
com o seu crachá e o sistema libera 
uma porta. Após o uso, abrindo a 
porta o sistema desvincula a porta do 
usuário, permitindo que outra pessoa 
utilize a porta, não sendo necessário 
acesso a rede ou administração por 
servidor.

Sistema
cartão

Sistema de trancamento eletrônico 
com administração via central e 
conexão com internet através de 
placa mãe controladora, podendo ser 
equipado com vários tipos de veículos 
de entrada de informação como 
painel numérico, sensor RFID, visor de 
LCD e habilitado para interagir com 
servidores para abertura remota de 
aplicativos e sistemas administrativos.

Visor LCD 
com painel 
numérico

ARMÁRIO
DELIVERY

ARMÁRIO
CRACHÁ

ARMÁRIO GESTÃO 
DE USUÁRIO

Qualquer seja a sua ideia ou necessidade, a Nilko produz a solução ideal. Desenvolvemos uma 
linha completa de soluções eletrônicas para sua utilização e também possuímos 
um departamento técnico de engenharia pronto para adaptar nossos armários a sua necessidade.

ARMÁRIOS INTELIGENTES

Cor: Azul

O exclusivo Armário Estádio oferece um design completo, com assento em madeira e acabamento envernizado, espaço superior para armazenar 
roupas e demais produtos com segurança, suporte para deixar à mostra uniformes e roupas em geral, além de um baú com amplo espaço para 
guardar utensílios dos mais diversos tamanhos.  

ARMÁRIO ESTÁDIO

Cor: Azul
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NK 1708
(20 portas)
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Cor: Azul

Madeira de lei

Madeira do Assento

45
3m
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315mm

Modelo
Largura

Altura
Profundidade

Peso
Nº de Portas

NK 2707
720mm
941mm
220mm

28kg
40

NK 2729
400mm
935mm
350mm

19kg
10

NK 3729
600mm
935mm
350mm

28kg
15

NK 3729NK 2707
(40 portas) (10 portas) (15 portas)

NK 2729

ARMÁRIOS DE PAREDE PARA PEQUENOS VOLUMES

Cor: Azul

136mm x 84mm 156mm x 150mm 156mm x 150mmMedida das Portas  L x A

Nesta instalação: NK 1712 + NK 1906 Cor: Azul / Amarelo

Para os modelos NK 1709 / NK 2709 / NK 3709 / NK 2720 / NK 2729 / NK 3729 é opcional a personalização de conexão USB e tomada de 3 pinos.

14 15www.nilko.com.br/armarios | 0800 645 1801
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OPÇÕES DE FECHADURAS CONVENCIONAIS

FECHO COM CÓDIGOS SEM 
CHAVE MESTRA
(Giratório)

FECHO PUXADOR
Sistema de fechamento embutido que 
facilita a abertura da porta, dispensa o uso 
de chaves e não compromete a estética do 
produto.

Possuímos uma vasta linha de modelos de trancamento e fechaduras, visando trazer conforto e praticidade  para seus usuários. 

TRANCAMENTO

SOLUÇÕES DE FECHADURAS ESPECIAIS SEM CHAVE

FECHO CLICK
Sistema de fechamento simples, com 
apenas um toque a porta do Armário 
fecha.

Segurança sob medida para qualquer tipo de uso.
TR

A
N

C
A

M
EN

TO

Evita perda e facilita no cuidado com a chave.
(Fabricada em silicone).

CADEADOS COM CÓDIGO-
SEGREDO

OPCIONAIS

FECHO CÓDIGO NUMÉRICO (MECÂNICO)
O trancamento da porta ocorre pela escolha da senha no painel. 
Os números não precisam respeitar a ordem digitada. Por 
exemplo: se foi digitado 123, o armário também abrirá com 321
(válida a escolha e não a ordem).
• Senha cadastrada pelo usuário;
• Dispensa o uso de pilhas;
• Chave-mestra para gerenciamento / esquecimento.

FECHO ELETRÔNICO
Fecho com sistema de senha de acesso eletrônico fixa ou 
rotativa. Acompanha chave mestra (token) para o caso do 
usuário que perder sua senha e bateria de emergência, 
para o caso do esgotamento das baterias internas. 
• Opção senha fixa: cadastrada previamente pelo administrador das 
portas.
• Opção senha rotativa: cadastrada pelo usuário a cada abertura da 
porta.

*Os fechos chave padrão e 
cadeado padrão Nilko não 
possuem custo adicional. 
*Cadeado não incluso.

FECHO CADEADO PADRÃO NILKO
Possui sistema de trancamento com reforço 
interno antivandalismo, garantindo a 
segurança para os pertences do do usuário. 
*Cadeado não incluso.

0048

CHAVE PADRÃO
Com exclusivo sistema em que a chave só 
é liberada quando a fechadura estiver na 
posição fechada.
Na posição aberta a chave fica retida.

0047

FECHO CREMONA
Fechadura com travamento triplo na 
parte interna, que proporciona maior 
segurança. Maçaneta T na parte externa, 
com acabamento cromado.

0051

FECHO TROCA MIOLO
Possui chave-mestra para abertura dos 
compartimentos e chave de manutenção 
da fechadura em caso de perda ou 
extravio da chave do usuário.

0050

FECHO MULTIPONTO
Exclusiva chave multiponto, muito mais 
resistente a fraudes e cópias indevidas.

0049

FECHO COM FICHAS E MOEDAS
Através da inserção de uma ficha ou moeda, o usuário guarda seus pertences e o armário 
libera a chave. Na retirada dos pertences, assim que a chave for inserida, a moeda ou ficha 
são devolvidas, evitando assim a excessiva perda de chaves que acontece em ambientes 
de alta rotatividade de usuários.

Vista interna Vista externa

0052

PULSEIRAS

0023

Os cadeados com código - segredo 
garante segurança de seus pertences no 
armário.

Azul

Cinza

Bege
Todos os fechos Nilko possuem 
1(um) ano de garantia.

GARANTIA
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CUSTOMIZAÇÃO Personalize seu armário de acordo com a necessidade.
CU

STO
M

IZA
ÇÃ

O

Para a melhor customização dos Armários, de acordo com as cores de sua empresa, oferecemos a maior gama de 
cores do Brasil para personalização das portas, sem custo adicional. 

*Cores ilustrativas, podendo haver divergência nas cores dos produtos comercializados. Recomendamos que solicite as amostras físicas junto a fábrica ou através do vendedor 
mais próximo da sua região.

CORES DE CORPO
A personalização do corpo do Armário é outro grande diferencial da Nilko. Além das cores padrão bege ou preto que não tem custo 
adicional, é possível personalizar o corpo do seu Armário com todas as cores da nossa paleta (consulte o vendedor para esta opção). 

*Somente as cores padrão de corpo
não possuem custo adicional.

*É possível escolher 
até 3 cores de portas 
por pedido sem 
custo adicional.

VERDE 
FLUORESCENTE

AMARELOBRANCOAZUL VERDE
ESCURO

CINZA VERDE
CLARO

AZUL 
FLUORESCENTE

AZUL 
SKY

CINZA
VULCAN

BEGE
GOLDEN

LARANJA
RUBI

VERMELHO MARRON
TERRACOTA

ROSA
FLOX

Os Armários Multiuso da Nilko utilizam tintas antimicrobianas, que inibem a proliferação 
de bactérias e fungos na superfície pintada e garantem um alto nível de higiene, evitando a 
presença de micro-organismos prejudiciais à saúde. Possuímos a maior gama de customizações 
inclusas e opcionais do mercado, ventilações, identificações, acabamentos e personalizações
para atender melhor qualquer necessidade.

CORES DE PORTA

Bege (padrão) Preto (padrão)

TRANCAMENTO

FECHO AMERICANO

Fabricado em aço inox, o 
fecho estilo americano é 
extremamente robusto 
e deve ser utilizado 
com cadeado-chave ou 
cadeado-segredo.

*Para modelos de armários compatíveis com este fecho, consulte a fábrica.*

Travamento interno do 
fecho americano.

A linha de Armários Nilko conta com o sistema de fecho estilo Americano, produto exclusivo dentro do mercado nacional. Além de
moderno, o fecho Americano é extremamente robusto e garante maior segurança ao usuário.

Nesta instalação: NK 2302 + NK 2304 Cor: Vermelho / Azul Fluorescente / Verde / Amarelo

QUALIDADE

SEGURANÇA PRATICIDADE
O sistema embutido 
na porta permite a 
passagem mais segura 
dos usuários por 
corredores estreitos, 
sem risco de esbarrarem 
nos fechos e cadeados.

RESISTÊNCIA
A porta possui 
sistema multiponto 
de travamento para 
maior segurança, o que 
dificulta o vandalismo.

(Cadeado não incluso)

Cor: Azul

NK 2302

EXCLUSIVIDADE
Produto exclusivo no 
mercado brasileiro, 
protegido por patente 
requerida.

Sistema de travamento 
embutido na estrutura 
do armário, tornando-o 
inviolável.

(Vista interna)

ROBUSTEZ

VERDE 
FLUORESCENTE

AMARELO AZULVERDE
ESCURO

AZUL 
FLUORESCENTE

LARANJA
RUBI

VERMELHOMARRON
TERRACOTA

QUADRO BRANCO

BRANCO CINZAVERDE
CLARO

AZUL 
SKY

CINZA VULCANBEGE
GOLDEN

ROSA
FLOX

PRETOBEGE
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CUSTOMIZAÇÃO
CU

STO
M

IZAÇÃO

VENTILAÇÃO PERSONALIZADA
A Nilko personaliza a perfuração de portas do seu Armário da maneira que sua empresa 
deseja, deixando tudo mais organizado, bonito e com melhor circulação de ar.

OPÇÕES DE FECHAMENTO LATERAL

FECHAMENTO EM CHAPA 
DE AÇO

FECHAMENTO EM IMPRESSÃO UVFECHAMENTO EM ESPELHO

Para tornar o ambiente esteticamente visual e mais bonito, a Nilko disponibiliza 3 opções de fechamento lateral para Armários simples, 
duplos ou triplos, da Linha Multiuso, Específico e Profissional. Todas podem ser através de fechamento liso em chapa de aço, espelho ou 
personalizado através da impressão UV.

NOME DO CLIENTELOGOTIPO DO CLIENTE

Fabricado em aço galvanizado, 
com pintura Epóxi-pó 3 em 1. 
Ideal para clientes que gostam 
de manter o ambiente mais 
harmônico e bonito.

Estrutura fabricada em aço 
galvanizado na cor bege padrão 
com espelho em sobreposição, 
tornando o ambiente mais 
amplo.

Estrutura do fechamento lateral 
na cor bege padrão, podendo 
ser personalizada através da 
impressão UV, com arte enviada 
ou aprovada pelo cliente.

Cor: Verde e Verde Fluorescente Cor: Vermelho

Cor: Azul

Personalize seu armário de acordo com a necessidade.

Ideal para qualquer
necessidade, é a
solução tradicional
de ventilação extra.

Sistema de ventilação 
arredondada que facilita a 
entrada de ar, tornando o 
compartimento arejado.

VENEZIANA VENEZIANA RETRÔ

VENTILAÇÃO
As opções para sistema de ventilação extra nas portas dos Armários Nilko não agregam custo adicional.

VENTILAÇÃO REDONDA HORIZONTAL

Melhora a circulação 
interna de ar, mantendo 
a harmonia no design 
do conjunto.

Pequenos retângulos
superiores e inferiores 
melhoram a circulação 
de ar.

VENTILAÇÃO QUADRADA HORIZONTAL

VENTILAÇÃO REDONDA VERTICAL 13.5

VENTILAÇÃO REDONDA

Maior circulação de
ar, perfeita para
a fácil visualização
da parte interna.

Design diferenciado e 
sofisticado, contribuindo para 
uma ventilação adequada 
dentro dos compartimentos.

Maior discrição
interna, sem abrir
mão da circulação
de ar entre os
compartimentos.

Pequenos quadrados 
superiores e inferiores que, 
além de tornar o armário mais 
bonito, melhoram a circulação 
de ar.

VENTILAÇÃO REDONDA VERTICAL 5.5

VENTILAÇÃO QUADRADA 6.2

Cor: Cinza Cor: Rosa Flox

Cor: Verde Claro

Cor: Verde Fluorescente

Cor: Amarelo

Cor: Azul Sky

Cor: Laranja Rubi

Cor: Marrom Terracota
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TIPOS DE PÉS E ACABAMENTOS

NK 1215
(Rodapé)(Pé nivelador)

NK 1210
(Fixação na parede)

BANDEJA MODULAR
O sistema de bandejas modulares permite a divisão do Armário conforme sua necessidade, podendo ser facilmente mudada de posição 
para guardar todos os tipos e tamanhos de pertences.

Nesta instalação: NK 3302. Cor:  Azul 

Todos Armários Nilko possuem pés
niveladores inclusos para ajuste em pisos
irregulares e desníveis. Recomenda-se base 
de concreto para aumento da vida útil dos 
Armários.

O rodapé é ideal para customização do 
seu Armário, além de fornecer um ótimo 
acabamento, também é possível removê-lo
fácilmente para limpeza do ambiente. 
Também disponível em aço Inox.

NK 1600
(Madeira de lei ou madeira ecológica)

NK 1900
(Aço galvanizado)

BASE ELEVADA COM ASSENTO
Bases modelos NK 1600 e NK 1900 não estão disponíveis para os modelos NK 1707, NK 1708 e NK 1709.

* Para as bases / pés fabricados em aço inox, garantia estendida de 5 anos contra defeito de pintura ou corrosão.

O sistema de fixação dos Armários Nilko
serve para posicionar e customizar o 
ambiente conforme sua necessidade. 
Nosso suporte permite as mais diversas 
aplicações com design e segurança.

Madeira ecológica

Madeira de lei

Madeiras disponíveis

Cor:  Azul 

Pé elevado em aço inox para armários simples, duplos e 
triplos. Garantia de 5 anos contra defeitos de pintura e 
corrosão. 
*Para ambientes/locais de instalação aprovados pela Nilko.

450mm

15
0m

m
30

m
m

L

NK 1510
(Pé elevado)

NK 1511
(Pé elevado)

*Consulte a fábrica para configurações diferenciadas.

Pé elevado em aço inox para armários quádruplos.
Garantia de 5 anos contra defeitos de pintura e corrosão. 
*Para ambientes/locais de instalação aprovados pela Nilko.

CUSTOMIZAÇÃO Personalize seu armário de acordo com a necessidade.

IDENTIFICAÇÃO
Identificar as portas dos Armários de acordo com cada usuário agora ficou mais fácil. A Nilko disponibiliza algumas opções que facilitam 
o dia a dia de quem usa.

PERFURAÇÃO 
NUMÉRICA NA PORTA
Permite a fácil identificação da porta utilizada 
pelo usuário. Por ser perfurada, dispensa a 
utilização de etiquetas externas ou adesivos, que 
podem ser danificados com o tempo.

PLACAS NUMÉRICAS
Identificação numérica através de 
placas fixadas nas portas permitem que 
o administrador e o usuário tenham 
um controle mais específico sobre o 
uso dos Armários. As placas podem ser 
desenvolvidas conforme a necessidade 
do cliente.

NUMERAÇÃO NO ESCUDO
Adesivos fixados ao escudo que possibilitam a 
utilização de qualquer sequência numérica, de 
acordo com cada necessidade do cliente.

CARTÃO
As portas dos armários podem ser preparadas 
para receber uma placa de identificação no 
formato cartão ou etiqueta, conforme padrão de 
sua empresa. Essas placas serão dimensionadas 
conforme o tamanho desejado.

LINHA NK 1100 - CHAPÉU 
(COBERTURA SUPERIOR)

450mm L

23
0m

m

EXAUSTÃO FORÇADA

200mm

Maria Antunes
Consultor de Vendas - Rio de Janeiro

Maria Antunes
Consultor de Vendas - Rio de Janeiro

Maria Antunes
Consultor de Vendas - Rio de Janeiro

Maria Antunes
Consultor de Vendas - Rio de Janeiro

O chapéu evita o acúmulo de sujeiras e água 
em cima do Armário, aumentando sua vida 
útil. Serve também para evitar que os usuários 
deixem pertences ou objetos pesados que 
danifiquem a estrutura do Armário.

Nesta configuração do produto ocorre a circulação forçada de ar, que cruza todos os 
compartimentos do armário, permitindo que os pertences guardados fiquem bem 
arejados, aumentando assim o nível de higiene do ambiente como um todo.

OPCIONAIS
Os Armários Nilko podem receber opcionais para completar e facilitar a vida do usuário.

Visor de 
policarbonato

Toalheiro interno
(linha 500mm)

Carregador USB
Para carregar telefones 

e outros dispositivos
portáteis.

(5V / de 1A à 1,5A)

Tomada 3 Pinos
Padrão nacional, 
regulamentado 

dentro das normas.
(Máx. 10A - 250V~)

Porta-objeto 
grande

Porta-objeto 
pequeno

CHAVEIROS NILKO
Para auxiliar a identificação 
das portas inclua tam-
bém nossos chaveiros 
numerados.

Produto Dimensões (L x A x P)

NK 1101
NK 1102
NK 1103
NK 1104
NK 1121
NK 1122
NK 1141
NK 1142
NK 1151  
NK 1152
NK 1153
NK 1154

300 x 230 x 450mm
600 x 230 x 450mm
900 x 230 x 450mm

1200 x 230 x 450mm
500 x 230 x 450mm

1000 x 230 x 450mm
380 x 230 x 450mm
760 x 230 x 450mm
350 x 230 x 450mm
700 x 230 x 450mm

1050 x 230 x 450mm
1400 x 230 x 450mm

Integração elétrica conforme a Norma NBR 5410 
(sistema de proteção contra surtos e choques).

CU
STO

M
IZAÇÃO

Maria Antunes
Consultor de Vendas - Rio de Janeiro

     Lucas Reis
Designer de Produto

Fluxo de ar

450m
m
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m
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m
m

L
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ARMÁRIOS PLÁSTICOS

A linha de Armários Plásticos Nilko foi criada para levar mais resistência, durabilidade e flexibilidade para seus ambientes. Com produtos 
que atendem às normas NR 18 e NR 24, têm compartimentos que permitem a separação entre roupa suja e limpa. Cada módulo possui 
um design impecável, bandejas móveis e práticas, suporte para cabides, além de sistema de ventilação eficiente. E tudo isso com 5 anos 
de garantia, que só a Nilko oferece.

DESIGN INCOMPARÁVEL, SEGURANÇA GARANTIDA E RESISTÊNCIA SURPREENDENTE.

A linha de Armários em ABS de alto impacto Nilko veio para revolucionar o mercado. 
Exclusivo processo de fabricação com aditivos anti UV e NOBAC, que oferecem maior proteção 
contra os raios solares e mantém o produto sem cheiro, livre de mofo e bactérias (Proteção 3 em1). 
Locais úmidos, com maresia ou que precisam de constante higienização com produtos químicos são ideais para receber esta linha.

MUITO MAIS QUALIDADE E TECNOLOGIA.

Antimofo,
antibactéria
e sem cheiro

Textura Easy Clean, 
lavável (resistente 
a químicos)

5 anos
de garantia

Proteção UV

Material ABS 
ecologicamente 
correto

Sistema de 
segurança: itens 
de bloqueio em 
inox (lingueta, 
trava e pinos)

Modular 
(Horizontal e 
vertical)

Sistema de 
ventilação
(Air Flow)

45 Kg por
módulo

Fixação
em parede

Estabilidade:
Sistema de pés
niveladores

Um novo conceito
em Armários.

Nesta instalação: NK 2364 Cor: Azul

Flexibilidade, versatilidade e resistência.
A

RM
Á
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S PLÁ
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S
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USO ESPECÍFICO

Os Armários Plásticos Nilko são únicos e exclusivos, tendo como principais vantagens a resistência, a modularidade, o design moderno 
e elegante, o espaço amplo, a grande versatilidade de aplicação. Além disso, o grande diferencial do produto é sua resistência à 
corrosão. Isso permite seu uso em ambientes agressivos, com presença de salinidade ou com uma constante necessidade de limpeza e 
higienização, pois são totalmente laváveis. 

LINHA DE MÓDULOS SIMPLES

LINHA DE MÓDULOS DUPLO

LINHA NR18

VANTAGENS E DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS

Muito mais cores 
para o seu ambiente.
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Vermelho Magenta Laranja Amarelo Verde Claro Verde Azul
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Os Armários Plásticos Nilko vem equipados com várias opções de trancamento,  que vão 
desde fechadura padrão com chave até fecho eletrônico. Para os Armários de módulos duplos 
também está disponível o sistema de trancamento triplo nos padrões com chave e cadeado, 
propocionando maior segurança ao usuário.

É MAIS SEGURANÇA À SUA ESCOLHA!

CHAVE PADRÃO CADEADO PADRÃO

FECHO CÓDIGO
NUMÉRICO

FECHO ELETRÔNICO

FECHOS DISPONÍVEIS PARA
ARMÁRIOS PLÁSTICOS 

Azul Claro Cinza Bege Branco Preto Transparente

 

Sistema de
ventilação 
(Air Flow)

Versão com aditivo 
que não propaga 

chamas

Fecho
multiponto

Pé elevado

Prateleira 
*Opcional

Fechadura
Código 

numérico

Acabamento
transparente
e/ou polido

OPCIONAIS

A linha de Armários Plásticos Nilko possui um sistema exclusivo de encaixe, fácil de montar transportar e armazenar em uma embalagem compacta.

FLATPACK

Cor: Amarelo

Cor: Azul

Cor: Azul / Amarelo

NK 1361 NK 1362 NK 1363 NK 1364 NK 2364 NK 3364

NK 1371 NK 1372 NK 2372 NK 3372

NK 1382 NK 2382 NK 1383 NK 2383 NK 3383 NK 3384

*Opcional
*Opcional

*Cadeado não 
incluso

FECHO 
MULTIPONTO

*Opcional

*Opcional

*Opcional*Opcional

*Opcional

(Para Armários da linha de Módulos Duplo, consultar 
disponibilidade de cores com o vendedor. 

Podem ocorrer possíveis variações de tonalidade conforme o 
lote da matéria prima.)

Flexibilidade, versatilidade e resistência.
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NK 1609 
Assento em madeira ecológica e com estrutura de 
alumínio reforçada. 

OUTROS PRODUTOS Produtos para diversos tipos de ambientes.
O

U
TRO

S PRO
D

U
TO

S

Resultado de uma composição de madeira e plástico, a madeira ecológica oferece conforto, ótimo acabamento e durabilidade para quem 
procura bancos e bases elevadas para completar a instalação do vestiário. Além disso, o produto não solta farpas e pode ser utilizado em 
ambientes externos, pois aceita a aplicação de verniz e não sofre ataque de pragas, como fungos e cupins.

NK 1606
(Assento em madeira de lei)

NK 2018
(Banco cabideiro de madeira ecológica)

300m
m

1500mm

392m
m

LINHA DE BANCOS CUBIC

EM ALUMÍN

IO

NK 1906
(Assento em aço galvanizado)

Design elegante e arrojado com várias opções de cores para combinar com seus armários. 

NK 1607
(Assento em aço inox)

360m
m

1500mm

370m
m

BANCO FIT

Com várias opções de cores, acabamentos e materiais, as linhas de Bancos Nilko são uma
excelente oportunidade para o seu negócio. 

BANCO CUBIC BOLD

45
0m

m

470m
m 1500mm

Cor:  Azul 

41
0m

m
13

75
m

m
39

7m
m

*Opcional

Ideal para ambientes que possuem muitas chaves e precisam mantê-las organizadas.
Pode ser utilizado para guardar as chaves-reserva ou outros tipos de chaves. Acompanham os chaveiros: parafuso, bucha e as tarjetas 
numeradas.

Além da linha completa de Armários, a Nilko oferece diversos produtos que complementam ambientes, desde recepção de empresas até 
banheiros e vestiários.

LONGARINAS
NK 6112

NK 6012

NK 6110

NK 6010

- Longarina com encosto, braços laterais e intermediário;
- 2 assentos em aço inox;
- Braços e pés em alumínio;
- Base central em liga de alumínio 2,5 milímetros;
- Capacidade por assento: 200kg;
- 1 Ano de Garantia;

- Longarina com encosto, braços laterais e intermediário;
- 2 assentos em aço inox com estofado e braços / pés em 
  alumínio;
- Base central em liga de alumínio 2,5 milímetros;
- Capacidade por assento: 200kg;
- 1 Ano de Garantia;

- Longarina com encosto, braços laterais e intermediário;
- 3 assentos em aço inox; 
- Braços e pés em alumínio;
- Base central em liga de alumínio 2,5 milímetros;
- Capacidade por assento: 200kg;
- 1 Ano de Garantia;

- Longarina com encosto, braços laterais e intermediário;
- 3 assentos em aço inox com estofado e braços / pés em 
  alumínio;
- Base central em liga de alumínio 2,5 milímetros;
- Capacidade por assento: 200kg;
- 1 Ano de Garantia;

79
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m
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0m
m

79
0m

m
79

0m
m

1200mm

1200mm

1800mm

1800mm
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0m
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500mm

500mm 500mm

500mm

PORTA-CHAVES

*Consulte a fábrica para configurações diferenciadas.

Modelo
NK 3020
NK 3040
NK 3060
NK 3080
NK 3120
NK 3180

Dimensões (L x A x P)
235 x 330 x 70mm
395 x 330 x 70mm
395 x 540 x 70mm
395 x 540 x 70mm
560 x 760 x 70mm
560 x 760 x 70mm

Quantidade
20 chaves
40 chaves
60 chaves
80 chaves

120 chaves
180 chaves

Parafusos e buchas 
para fixação

Tarjeta numerada

NK 3080

Chaveiro

Cor:  Bege

300mm

1500mm

41
5m

m

1500mm
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OUTROS PRODUTOS

ESTANTES
As Estantes Nilko são produzidas em aço galvanizado, pintura antimicrobiana e bactericida 
(nanotecnologia) e livre de arestas cortantes. Possuem sistemas de encaixe ou regulagem que 
aproveitam o peso em cima da prateleira para dar maior fixação. Permitem a regulagem das 
alturas em vários níveis de acordo com a necessidade do usuário.

NK 2101

NK 2102

• Capacidade de carga: 60kg por prateleira;  
• Padrão com 3 prateleiras encaixadas e
  reguláveis de 50 em 50mm;
• Colunas reforçadas em L;
• Padrão de cor: Bege ou Preto;
• Possui pés niveladores.

• Capacidade de carga: 50kg por prateleira; 
• Prateleiras com alturas reguláveis através de 

parafusos de 70 em 70mm;
• Colunas reforçadas em L;

• Padrão de cor: Bege ou Preto;
• Possui pés niveladores.

900mm

900mm
450mm

18
20

m
m

18
20

m
m

300mm

A Estante Multiuso tem prateleiras ideais para 
armazenar materiais e produtos que possam ficar 
expostos, facilitando assim a movimentação, limpeza e 
armazenamento.
Padrão de cor: Bege ou Preto
* Podem ser fabricados nos mesmos modelos da linha 
Armários Multiuso.

1820m
m

18
20

m
m

- Capacidade de 400 kg por prateleira, armazenar as
  cargas mais pesadas na prateleira inferior.
- Distribuir uniformemente o peso entre as prateleiras.
- Estante com 4 prateleiras reguláveis de 50 em 50mm
- Colunas e grades reforçadas
- Padrão de cor: Bege ou Preto

NK 2104

900mm
450mm585mm

1880mm

NK 2105
ESTANTE ROBUSTA ESTANTE MULTIUSO

Cor:  Bege Cor:  Preto

Cor:  BegeCor:  Preto

O
U
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TO
S

Produtos para diversos tipos de ambientes.

NK 2510

TOOL BOX MEDICAL 

NK 2511

CARRINHOS

Composto de 2 prateleiras lisas, sem bordas, podendo 
ser reguláveis em sua altura. Confeccionados em 
aço inox, hastes laterais em aço e tratamento cromo, 
possuem sistema de rodízio de 4” com giro de 360º, 
sendo 2 com freio e 2 sem freio. 

Ideal para guardar e transportar peças e 
ferramentas com segurança, o carrinho 
Tool Box é fabricado em aço galvanizado. 
Possui 5 gavetas com corrediças 
telescópicas com capacidade para 30kg 
por gaveta. Ainda conta com um sistema 
de segurança que permite abrir uma 
gaveta por vez, evitando tombamentos.

Com capacidade para armazenar, 
transportar e carregar 30 tablets com 
praticidade, mobilidade e segurança. 
Possui rodízios giratórios de 2” com 
giro de 360º, sendo 2 com freio 
e 2 sem freio. Integração elétrica 
conforme a Norma NBR 5410 (sistema 
de proteção contra surtos e choques).

Composto de 3 prateleiras com bordas de 1cm cada uma, 
podendo ser reguláveis na altura. Confeccionados em aço 
inox, hastes laterais e puxador lateral confeccionado em aço 
e tratamento cromo, possuem sistema de rodízio de 4” com 
giro de 360º, sendo 2 com freio e 2 sem freio. 

A Nilko Armários disponibiliza aos nossos clientes a opção de ter seu carrinho personalizado, sob medida. Entre em contato e faça 
seu orçamento.

NK 2530 NK 2540
POWER CART 

NK 2520

Modelo
Largura

Altura
Profundidade

Modelo
Largura

Altura
Profundidade

NK 2510
1260mm
990mm
610mm

NK 2520
700mm
980mm
540mm

NK 2511
762mm
812mm
457mm

NK 2530 / NK 2531
700mm
980mm
540mm

NK 2540
765mm

1040mm
500mm

Os carrinhos auxiliares são ferramentas fundamentais para facilitar o dia a dia do profissional, por isso disponibilizamos 
uma linha completa, de acordo com cada necessidade.

ROOM SERVICE

NK 2531

ROOM SERVICE

Cor:  Azul Cor:  Verde Claro Cor:  Azul

84mm
84mm

150mm

150mm

218mm

80mm
80mm

155mm

155mm

250mm

Carrinho de uso hospitalar com tampo 
em aço inox pintado. Possui sistema de 
lacre para controle de psicotrópicos, 
puxador lateral e rodízios de 4” antipoeira 
com giro de 360° e trava de fácil 
acionamento.  Gavetas com divisões 
internas móveis.

Nesta foto NK 2531 com acessórios.
(Suporte desfibrilador / suporte soro / tábua massagem 
cardíaca / lixeira / suporte para cilindro de O2)

(Sem acessórios) (Com acessórios)
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OUTROS PRODUTOS Produtos para diversos tipos de ambientes.

ABRIGO PARA EXTINTOR
O Abrigo para Extintor Nilko oferece um design ideal para fornecer o melhor acabamento 
nos mais diversos ambientes. Possui uma vista em acrílico que possibilita visualizar o extintor 
armazenado, além do sistema de fácil abertura em casos de emergência.  

ACESSÓRIOS EM INOX PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS
A linha de Acessórios em Inox conta com as melhores soluções para vestiários e banheiros com um
design sofisticado.

Capacidade de 18 
litros, fabricada em aço 
inox, projetada para 
fixar diretamente na 
parede. Parafusos e 
buchas acompanham o 
produto.

Capacidade de 22 litros, fabricada 
em aço inox e projetada para 
embutir na parede. Inteiramente 
soldado, cantos com dobras livres
de arestas cortantes. 

300mm

13
00

m
m

155mm
300mm

13
00

m
m

155mm

PAPELEIRA COM 
LIXEIRA DE PAREDE

PAPELEIRA COM
LIXEIRA PARA EMBUTIR

NK 6006 NK 6005

Fabricada em aço inox, 
totalmente soldada, 
projetada para embutir 
em alvenaria, gesso, 
painel de madeira 
ou outros materiais. 
Resistente a corrosão.

PAPELEIRA DE 
EMBUTIR

Fabricado em aço inox com 
acabamento cromado, 
projetado para ser fixado 
diretamente na parede. 
Com 6 ganchos permitem 
a utilização para diferentes 
situações.

CABIDEIRO COM 
TOALHEIRO

NK 6004

300mm

40
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m

118mm

13
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m

NK 6003

615mm

225mm

ESTRADOS PLÁSTICOS
Fabricados em PEAD (Polietileno de Alta densidade) 100% Reciclável. Suporta temperaturas de até - 40 º C, produto ideal para vários 
ambientes, como por exemplo câmaras frias, vestiários de clubes, academias, etc. Sua estrutura modular permite uma montagem limpa, 
rápida, versátil e higiênica, pois reduz o contato do usuário com fungos e bactérias alojadas na superfície destes locais.

600mm

400m
m

30
m

m

CORES DISPONÍVEIS

BEGE AMARELOBRANCO AZUL VERDE-ESCUROCINZA VERMELHOPRETO

Cor nesta instalação:  Armários - Azul / Estrado Plástico - Amarelo

NK 1731

VERSÃO DE EMBUTIR EM PAREDE

NK 1220

Nesta instalação: NK 1731

O
U
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Modelo
Largura

Altura
Profundidade

NK 2002
1000mm
1080mm
450mm

NK 2003
300mm
600mm
300mm

NK 2001
500mm

1080mm
450mm

LIXEIRAS

Lixeira dupla fabricada em aço inox ou 
galvanizado com pintura, que garante 
maior proteção contra oxidação. Ideal para 
praças de alimentação, podendo ser usada 
para separação correta do lixo. Possui 
puxador frontal na porta, sem uso de chave, 
que possibilita a fácil retirada dos materiais.
(Acompanha cuba de coleta fabricada em fibra de vidro).

Lixeira simples fabricada em aço inox ou 
galvanizado com pintura, que garante 
maior proteção contra oxidação. Ideal para 
praças de alimentação. Possui puxador 
frontal na porta, sem uso de chave, que 
possibilita a fácil retirada dos materiais.
(Acompanha cuba de coleta fabricada em fibra de vidro).

Lixeira simples fabricada em aço inox ou 
galvanizado com pintura, que garante 
maior proteção contra oxidação. Ideal 
para qualquer tipo de ambiente. Não 
possui porta,  tendo o sistema de retirada 
puxando o saco de lixo pela parte superior.

Fazer o descarte correto do lixo agora ficou mais fácil, usando as Lixeiras desenvolvidas e fabricadas pela Nilko. Uma maneira inteligente 
de manter o ambiente limpo e livre de odores desagradáveis.

NK 2003
(Simples - 50 litros)

NK 2002
(Dupla - 200 litros)

NK 2001
(Simples - 100 litros)

Cor:  Amarelo Cor:  Azul Cor:  Vermelho

860m
m

440mm320mm
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PROJETOS PERSONALIZADOS

ARMÁRIOS ESPECIAIS
Há mais de 30 anos executando projetos personalizados para nossos clientes, contamos com uma área de engenharia preparada para 
atender às mais diversas demandas.

NK 4540 NK 4646

Armário 8 portas com 
conexão USB para 
carregador de  celular, 
visor de policarbonato 
e fecho eletrônico. 
Acabamento externo 
em impressão UV 
personalizada.

Armário com portas 
e laterais perfuradas 
(perfuração quadrada 
30x30), fechadura 
e chave-padrão, 
atendendo às normas 
NR18 + NR24.

Armário com suporte especial 
para EPIs (luvas, jaquetas e 
botas) desenvolvido para 
indústria frigorífica.

Armário com compartimento 
interno para guardar com 
segurança pertences pessoais  
de valor. 

Gaveteiro com divisórias criadas 
para armazenar documentos 
bancários.

NK 084276 NK 087551 NK 085841

PROJETOS PERSONALIZADOS

Qualquer que seja a sua ideia ou necessidade, a Nilko produz a solução ideal. Desenvolvemos o projeto sob medida para o seu espaço 
sem cobrar nada por isso.

Projeto-layout Nilko Foto da instalação final Nesta instalação: NK3302 + NK 3305.

Nesta instalação: NK 3304 + NK 1510 + NK 1608. Cor: Azul Fluorescente

Depois da NilkoAntes da Nilko

PROJETOS DE LAYOUTS PERSONALIZADOS
Mesmo antes de seu vestiário ou ambiente estar pronto com 
os Armários Nilko, você tem condições de visualizá-lo com 
antecedência, utilizando nossa ferramenta para elaboração de 
layout. Com ela fica mais fácil idealizar a disposição dos produtos 
e dos espaços em seu ambiente.

Projetos sob medida para qualquer necessidade.

 

E
sem custo adicional

PRO
JETO

S

01 - A Nilko Armários oferece garantia dos produtos contra defeitos de fabricação e efeitos iniciais de corrosão pelo período de 5 (cinco) anos.

02 - Para os Armários de Aço, a garantia de 5 (cinco) anos somente será válida se comprovada a instalação com os pés elevados em aço inox 
ou bases elevadas.

03 - A garantia de fechos é de 01 (um) ano.

04 - A garantia não cobre:
• Peças desgastadas pelo uso normal/natural ou por má utilização;
• Diferenças de tonalidades provenientes de exposição ao sol, calor, frio e luminosidade do ambiente não estão cobertas por essa garantia.

05 – Para limpeza dos Armários recomendamos a utilização de produtos não abrasivos.

06 – Para ambientes insalubres, de alta umidade ou salinidade, recomendamos a utilização dos Armários Plásticos Nilko.

07 – Para acesso ao Termo de Garantia completo, entre em contato com um dos nossos vendedores em sua região. 
          Você pode encontrá-los no site www.nilko.com.br/armarios/nossos-vendedores/

Garantia

Cor: Vermelho e Bege
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Lote: 1/2020

Adquira seus armários
com o cartão BNDES

www.bndes.gov.br

Nilko Armários
Rua Apucarana, 516 - Pinhais, Paraná | CEP: 83324-450
Fone: 55 (41) 3661-1800  -  Fax 55 (41) 3661-1820

• SAC 0800 645 1801
• nilko.com.br/armarios
• armarios@nilko.com.br

       /nilkoarmarios                 @nilkoarmarios                (41) 99225-2745

Unidade Fabril 1
Rua Apucarana, 516 – Emiliano Perneta 
Pinhais - PR | CEP: 83324-450

Unidade Fabril 2 
Rua Alto Paraná, 1453 – Emiliano Perneta 
Pinhais - PR | CEP: 83324-380

Unidade Fabril 3
Rua José Caetano de Oliveira, 843 - Distrito Industrial
Palmeira - PR | CEP: 84130-000

Utilize o nosso 
QR Code para 
obter mais 
informações
sobre nossos 
produtos em 
nosso site.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2021.
À SBE
Em atenção ao despacho SEIC 0906753, solicitamos

que seja analisado possíveis alterações nas especificações do
guarda-volumes pretendido e se for o caso, corrigir o Termo
de Referência os as informações do ANEXO Único. Caso
necessário, pode nos encaminhar os dados, que
transcreveremos do ANEXO, uma vez que o mesmo contém
imagem. Favor atentar para o envio de todas as medidas que
acahrem necessário, inclusive para tamanho de pés, que não
foi citado, se entender que precisam ter alturas específicas.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 18/06/2021, 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
0907259 e o código CRC F4E3DD0F.

0003415-52.2021.6.02.8000 0907259v1
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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.
Senhor Chefe da Seção de Patrimônio,
 
Em atendimento ao despacho de V.Sa., ( 0907259),

evolou os presentes autos, para que sejam feitos os ajustes
necessários a obtenção do objeto em tela,  observando a
similaridade do catálogo NILKO (0906767).

 
Atenciosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da SBE

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 21/06/2021, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907450 e o código CRC 2007027C.

0003415-52.2021.6.02.8000 0907450v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3355 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Senhor Chefe da SEPAT,
 
Esta pretensa aquisição de Guarda Volumes, já foi objeto do

SEI 0006646-24.2020.6.02.8000, Edital 55 (0761040), Termo de Referência e
Especificações (0761034 - pag. 26 à 29). Após transcorridas todas as fases,
internas e externas, foi adjudicada uma empresa, que entregou o material em
desconformidade com o edital. Esta empresa, após ser notificada, recolheu o
material fornecido e não fez a devida substituição pelo Guarda
Volumes correto, sendo a compra cancelada, conforme Despacho GSAD
(0821884).

Estamos fazendo os relatos acima, para alertarmos sobre a real
possibilidade de nova compra sem sucesso, se o objeto (Guarda Volume) não
for bem detalhado e especificado, devido a infinidade de marcas e modelos
existentes no mercado, com diferentes qualidades de produção e preços.

De acordo com as especificações das marcas e modelos vistos,
nos sites dos fabricantes e nos das lojas de departamentos, sugerimos que
o Armário "Guarda Volumes", tenham as especificações abaixo descritas:

 

                                                               ESPECIFICAÇÕES SUGERIDAS
PARA O GUARDA VOLUMES:

Guarda volumes com 8 portas simétricas, com largura extra para armazenar mochilas
e capacetes de motociclistas, fabricado totalmente em aço galvanizado 100% com
imersão de zinco, conforme NBR 7008 ZC/Z100 ou de qualidade superior.

 

                                                                                               
 COMPOSIÇÃO:

 

1 – Módulo pintado, uniformemente, na cor CINZA, de corpo único (inteiriço), com
aberturas/ventilação para circulação natural do ar;

2 – Portas na cor AZUL , com aberturas de ventilação do tipo "veneziana", distribuídas
proporcionalmente; 

3 – Portas com fechaduras cilíndricas padrão, com segredos diferentes, com escudo
antirrisco e com 02 (duas) chaves por porta. Cada porta e suas 2 (duas) chaves,
deverão ser identificadas com número de 01 à 08;
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4 – Pintura eletrostática em epoxi-pó, em todo Guarda Volumes; 

5 –  Sistema de dobras enroladas, livres de arestas, em todas as peças do Guarda
Volumes; 

6 – Portas embutidas, com dobradiças reforçadas internamente (no mínimo 3 pinos) e
travamento em , no mínimo, 03 (três) pontos, com linquetas reforçadas; 

7 – Armário com, no mínimo, 4 (quatro) pés niveladores reguláveis, para um perfeito
alinhamento no piso;

8 – Resistência mínima de 25 kg por compartimento;

9 – Garantia mínima: 5 anos;

10 – Os compartimentos individuais, deverão acondicionar os objetos de volume médio
a grande, como capacetes para motocicletas, mochilas grandes com notebooks, etc…

 

DIMENSÕES DO GUARDA VOLUMES:

Largura: 700 mm

Altura: 1820 mm

Profundidade: 450 mm

Peso máximo: 40 Kg

                                                                                           

DIMENSÕES DAS PORTAS:

Largura: 350 mm

Altura: 420 mm

OBS: Serão admitidas variações, em todas as medidas, de 10% (dez pontos
percentuais) para mais.

 

                                                                                JUSTIFICATIVAS

 

Pesquisamos, na internet, e encontramos vários fornecedores de
guarda volumes, com qualidades e preços muito diferentes. Entendemos,
s.m.j., que a administração deve procurar sempre comprar produtos de
excelente qualidade e certificados, para que suas vidas úteis sejam
prologandas, indepedente de seus prazos de garantias contratuais. 

O fabricante Nilko, indicado pela SBE (0907450), fabrica guarda
volumes que atende perfeitamente, s.m.j., às necessidades desta pretendida
aquisição, oferecendo, conforme seu catálogo (0906767), produto de qualidade
certificada, conforme modelo NK 2334, com acréscimo de alguns itens.
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Portanto, a marca e o modelo de referência, para esta compra, deve ser
Marca Nilko NK 2334.

 

                                                                                     EXIGÊNCIAS

 

Material:  Aço 100% galvanizado com banho de zinco (cristais normais): Procedimento
utilizado, antes da pintura, para uma maior proteção do aço, aumentando a sua
resistência à corrosão. 

Itens 1 e 2 -  Para evitar/amenizar possíveis odores nos compartimentos;

Item 3 -  Para facilitar o controle das chaves e dos usuários dos armários;

Item 4 - Para uma maior durabilidade da pintura com acabamento superior;

Item 5 - Para maior segurança dos usuários, evitando cortes;

Item 6 - Para aumentar a segurança do guarda volumes;

Item 7 - Para evitar "bambeamento" e possíveis tombos do guarda volumes;

Item 8 - Mochilas, que serão guardadas, contendo vários livros pessoais, mais capacete
de moto, pesam bastante.

Peso máximo do guarda volumes de 40 kg - evitar sobrecarga, de peso, quando das
suas movimentações internas, inclusive para limpeza da área onde ficará alocado.

As comprovações, do produto e das exigências acima citadas, deverão ser averiquadas
no site do fabricante do modelo e marca ofertado pelo licitante ou através de catálogo
do fabricante ou através de declaração expressa do fabricante do guarda volumes.

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 02/07/2021, às 11:03, 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
0911331 e o código CRC 2224491E.

0003415-52.2021.6.02.8000 0911331v34
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2021.
À SBE para deliberação quanto à informação 3355

desta SEPAT (0911331).
Caso concorde, iremos transpor esse dados para o

Anexo, incluir a imagem que ajuda na visão espacial do
produto e colcoar o documento em bloco de assinatura para
que esta SBE conclua o evento.

Ficamos no aguardo de quaisquer outras
explicações ou na autorização para elaborarmos o anexo com
as características citadas.

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 02/07/2021, às 13:15, 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
0912287 e o código CRC 04346722.

0003415-52.2021.6.02.8000 0912287v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2021.
À Seção de Patrimônio.
 
Senhor Chefe,
 
Em face da consulta realizada por meio do

despacho de evento 0912988, registra esta unidade a sua total
anuência com a formatação dos elementos pertinentes à
aquisição pretendida, em sede de modificação e ajustes,
provovidos por essa Seção de Patrimônio, acrescentando,
para fins de adequação da instrução, que a descrição relativa
ao item pretendido busca harmonizar a futura aquisição com
os bens móveis componentes do acervo mobiliário da
Biblioteca deste Tribunal, objetivando manutenção do padrão
ora em uso.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 06/07/2021, às 16:32, 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
0912988 e o código CRC 345BF00D.

0003415-52.2021.6.02.8000 0912988v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
Aquisição de bem permanente, relacionados em

quantidade, características e especificações descritas no ANEXO
ÚNICO deste Termo.

 
2. JUSTIFICATIVA:
Promover a adequação da necessidade do cumprimento

da Instrução Normativa nº 3, de 13/05/2020, em seu art. 5º, onde
prevê a disponibilização de um guarda-volumes para a Biblioteca.

 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS
 
3.1. Deverá conter discriminação detalhada, com

pequenas variações da dimensão do produto cotado, conforme
especificado no Anexo, a quantidade solicitada, o valor unitário e o
total, marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da
proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da
conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para
possíveis pagamentos.

 
4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
 
4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias

corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do
Pregão;

4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-
AL;

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 05 anos,
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devendo os serviços de assistência técnica serem prestados por
empresa técnica qualificada que seja sediada em Maceió ou
declaração de que assume total responsabilidade de custos de
transportes no caso de necessidade de manutenção/troca.

 
5. RECEBIMENTO DOS BENS
 
5.1. Os materiais serão recebidos:
5.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,

que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio - SEPAT;

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SBE e SEPAT,
após os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações
exigidas, feitos pela Unidade Requisitante (SBE)

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado,
obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original do fabricante.

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve
descrição do material e quantidade.

5.1.5. Não será aceito mobiliários de marca diversa da
adjudicada na licitação, sob pena de rejeição do produto.

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da
notificação via postal.

 
6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
 
6.1. A gestão será exercida pela SBEA, a qual competirá

dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato,
enquanto a fiscalização ficará a cargo da Seção de Patrimônio que
acompanhará a entrega e recebimento do material

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita
a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens,
entregues, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização
não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

6. 3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada,
amostra do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja
efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão
ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções,
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vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no
estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem
qualquer ônus para o contratante. A amostra, caso seja exigida,
deverá ser fornecida no mesmo local da entrega dos bens, no prazo
de até 10 dias úteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da
Seção de Patrimônio.

 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
 
7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando

rigorosamente os prazos, as especificações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as
entregas feitas por transportadora;

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e
modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.

 
8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
8.1. Aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

8.2. Que os bens devam ser, acondicionados em
embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante
o transporte e o armazenamento.

 
9. VALOR ESTIMADO
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9.1. R$ 2.560,00 ( dois mil quinhentos e sessenta reais).

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 14/07/2021, 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
0913896 e o código CRC ED3BD54E.

0003415-52.2021.6.02.8000 0913896v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES:
Guarda-volumes com 8 portas simétricas, com largura extra para

armazenar mochilas e capacetes de motociclistas, fabricado totalmente em aço
galvanizado 100% com imersão de zinco, conforme NBR 7008 ZC/Z100 ou de
qualidade superior.

 
COMPOSIÇÃO:
1 – Módulo pintado, uniformemente, na cor CINZA, de

corpo único (inteiriço), com aberturas/ventilação para circulação
natural do ar;

2 – Portas na cor AZUL, com aberturas de ventilação do tipo
"veneziana", distribuídas proporcionalmente;

3 – Portas com fechaduras cilíndricas padrão, com segredos
diferentes, escudo antirrisco e 02 chaves por porta. Cada porta e suas 02
chaves, deverão ser identificadas com números;

4 – Pintura eletrostática em epoxi-pó, em todo Guarda Volumes;
5 – Sistema de dobras enroladas, livres de arestas, em todas as

peças do Guarda Volumes;
6 – Portas embutidas, com dobradiças reforçadas internamente

(no mínimo 3 pinos) e travamento em no mínimo 03 pontos, com linguetas
reforçadas;

7 – Armário com no mínimo 04 pés elevados, niveladores
reguláveis;

8 – Resistência mínima de 25 kg por compartimento;
9 – Garantia mínima: 5 anos;
10 – Os compartimentos individuais, deverão acondicionar os

objetos de volume médio a grande, como capacetes para motocicletas,
mochilas grandes com notebooks, etc…

DIMENSÕES DO GUARDA VOLUMES:
Largura: 700 mm
Altura: 1820 mm
Profundidade: 450 mm
Peso máximo: 40 Kg

 
DIMENSÕES DAS PORTAS:
Largura: 350 mm
Altura: 420 mm
OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de

até 10% para mais.
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Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 14/07/2021, às 20:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0915493 e o código CRC 4C5FBE8E.

0003415-52.2021.6.02.8000 0915493v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2021.
À SBE
Para análise e assinaturas do Termo de Referência -

 0913896 e Anexo Único - 0915493 neste procedimento.
Após as assinaturas, o processo pode se

encaminhado diretamente para a SEIC, para continuidade,
conforme despacho SEIC (0906753).

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/07/2021, 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
0915496 e o código CRC 469BF58B.

0003415-52.2021.6.02.8000 0915496v1
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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.
À Seção de Patrimônio.
 
Senhor Chefe,
 
Cumprimentando Vossa Senhoria pelo trabalho

realizado nos presentes autos, no intuito de trazer para o
procedimento de aquisição os mais pertinentes elementos que
viabilizem o alcance da pretensão deste Tribunal, iniciada por
esta Seção de Biblioteca, faço alusão, no que concerne aos
documentos apontados, que os mesmos não se materializam
para leitura, provavelmente por ter sido produzido por
unidade distinta desta.

Assim sendo, não havendo outra ponderação ou
ação que possa sanar a presente constatação, as mencionadas
assinaturas podem ser consignadas, salvo melhor juízo, com a
disponibilização dos documentos em bloco específico para tal,
com o direcionamento a esta Seção.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 12/07/2021, às 14:38, 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
0915829 e o código CRC 9BE8ECDA.

0003415-52.2021.6.02.8000 0915829v1

Despacho SBE 0915829         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 57



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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2021.
À Seção de Patrimônio
 
Senhor Chefe,
 
Após consignação da assinatura no TR

disponibilizado, retorno os autos a essa unidade para
derradeiras providências, especialmente a retomada do iter de
tramitação, em especial a submissão à aprovação da
autoridade competente.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 14/07/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0917248 e o código CRC AA4BCDE2.

0003415-52.2021.6.02.8000 0917248v1
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E-mail - 0918577

Data de Envio: 
  16/07/2021 15:31:56

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

Para:
    vrrdistdesouza@gmail.com
    contatos@gamaerocha.com.br

Assunto: 
  Cotação Armário 8 portas

Mensagem: 
  Caro representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Armário tipo Guarda-volumes para as
dependências deste Regional.

Nesse sentido, solicito os préstimos de vossa senhoria em encaminhar proposta de Armário de 8 portas,
conforme termo de referência anexo (juntamente com o Anexo Único).

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0913896.html
    Anexo_0915493.html

E-mail SEIC 0918577         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 59



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de procedimento que visa à aquisição de

guarda-volumes com 8 portas simétricas, com largura extra
para armazenar mochilas e capacetes de motociclistas,
fabricado totalmente em aço galvanizado, conforme
especificações do Termo de Referência 0913896 e seu Anexo
Único 0915493.

 
Rememorando as considerações trazidas no

despacho SEIC 0906753, onde verificamos que apenas os
armários da marca Nilko Armários preencheriam as
especificações propostas quanto à pintura (antimicrobiana e
bactericida - nanotecnologia), solicitamos proposta ao
representante àquela fabricante.

 
A Empresa Nilko sugeriu a utilização do modelo

NK3333 (0922052). Contudo, verificamos, posteriormente,
que o modelo NK2334 (0922167) era o que melhor se
encaixava  na descrição do TR.

 
Porém, tendo havido alterações no Termo de

Referência (0913896) e seu Anexo Único (0915493), para
incluir a pintura epoxi-pó (e não, necessariamente,
antimicrobiana e bactericida), verificou-se que além de haver
outros potenciais forncedores no mercado, a
pintura antimicrobiana e bactericida - nanotecnologia
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representaria um plus  em relação ao produto previsto no
novo TR, motivo pelo qual a proposta da empresa não foi
considerada para o cálculo do valor estimado do bem.

 
Após a realização de pesquisa no site Banco

de Preço para obtenção de valor estimado (0922175),
realizando-se a média aritimética das propostas finais
daquele banco de dados, chegamos ao valor médio de
R$ 1.615,22 (um mil seiscentos e quinze reais e vinte e
dois centavos).

 
Embora o valor desta contratação isoladamente seja

de R$ 1.615,22, tendo em vista a previsão de aquisição de
outros itens de mobiliário no PAC 2021 (0836114), faz-se
necessária observância do limite legal para dispensa com
fulcro Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, para despesas
relacionadas, qual seja "Móveis", por este motivo, sugerimos,
s.m.j, que essa contratação ocorra por meio de Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição
de participação a micro e pequenas empresas.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 26/07/2021, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 26/07/2021, às 18:48, 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
0920076 e o código CRC 9E944A4E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ: 06.015.041/0001-38 - Inscrição Estadual: ISENTO
André Luís Cavalcante Gomes
seic@tre-al.jus.br 
(82) 2122-7700 Ramal: 
MACEIO - AL

Emitido em: 23/07/2021. Impresso em:23/07/2021.

PROPOSTA COMERCIAL Nº 211418

Prezado Cliente,

Segue proposta comercial conforme solicitado.

A Nilko, atua há mais de 40 anos neste mercado e nosso compromisso é produzir armários, bancos e acessórios seguros,
resistentes, modernos e os mais duráveis da América Latina, Europa e EUA.

Garantimos aos nossos clientes que o investimento na compra dos Produtos Nilko é realizado uma única vez, pois nossos
armários e demais produtos de nossa linha, duram décadas.

Quando necessário, contamos com peças de reposição e assistência técnica permanente, realizada pelos próprios vendedores.

Nossa Garantia para a linha de Armários de Aço, é de 5 anos contra defeito de fabricação e contra corrosão se instalados com
pés elevados fabricados em aço inox. Contamos também com uma linha de Armários fabricados em ABS, material de
engenharia de alto impacto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

A Nilko é uma das únicas empresas no Brasil que utiliza na fabricação de seus armários chapas de aço galvanizado (maior
resistência a ferrugem), reforços nas portas e na estrutura, dobras enroladas livres de arestas cortantes, dobradiças reforçadas,
tinta anti-bactericida, anti-mofo e sem cheiro, oferecendo resistência, segurança e durabilidade muito acima dos armários
encontrados no mercado.

Contamos também com uma linha de armários guarda-volumes fabricados em ABS (material de engenharia de alto impacto)
que possuem em sua composição aditivo anti-bactericida, anti-microbiano (sem cheiro) e o aditivo UV que retarda a
degradação do produto, quando exposto a intempéries.

Nossos Armários foram testados nos principais laboratórios do Brasil e possuem certificações e laudos que atestam a sua
qualidade, segurança e durabilidade.

Agradecemos pelo interesse em nossos produtos e ficamos a disposição para demais esclarecimentos.

Proposta  (0922052)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 62



ITEM 1- NK3333 - 1 unidades | Total de 9 portas
NK 3333 - ARMÁRIO MULTI-USO TRIPLO 09 PORTAS 

Armário guarda volumes em Aço com nove portas. Dimensões externas: 1050 x 450 x
1820mm (LxPxA), porta com 542mm de altura:
• Fabricado em chapa galvanizada – NBR 7008 – resistente a corrosão (Frontal e base
com 1,25mm; laterais, fundo e bandejas de 0,50mm de espessura);
• Pintura a Pó 3 em 1 - antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro);
• Livre de arestas cortantes com dobras enroladas (Mais resistência sem cortes - Hands
Cut Free);
• Sapatas (pés plásticos) reguláveis para corrigir desníveis do piso;
• Sistema Safe Locker – Antifurto:
- Reforço central nas portas;
- Dobradiça interna com 5 travas;
- Dobra em todo o perímetro da porta;
- Portas com batentes de borracha;
- Lingueta reforçada 3,0mm.
• Tamanho compatível com capacete de motociclista.
Cor do Corpo: BEGE.

• Se for instalada com base elevada a Garantia é de 5 anos.
• Se for instalada sem base elevada a Garantia é de 3 anos.

Cor das portas: AZUL
Fecho: FECHO PADRAO COM CHAVE
Ventilação: VENEZIANAS
Garantia: 3 anos
NCM: 94032000

UNITÁRIO R$ 2.473,8000 + IPI: 5 %
SUBTOTAL R$ 2.473,80 + IPI: 5 %
FRETE R$ 389,52 + IPI: 5 %
SUBTOTAL C/IPI R$ 3.006,49

ITEM 2- NK1510 - 1 unidades
NK 1510 - PÉS ELEVADOS EM AÇO INOX

• Conjunto de Pés elevados em aço inox, com altura de 150mm (vão livre);
• Conjunto com base estrutural mais 4x pés elevados;
• Construído totalmente em aço inox AISI 439 pintado (pintura eletrostática bege padrão);
• Com ponteiras plásticas e pés niveladores em cada extremidade/pés;
• Seguem montados / fixados diretamente com seu referido armário.

Garantia: 5 anos
NCM: 94039090

UNITÁRIO R$ 142,8000 + IPI: 5 %
SUBTOTAL R$ 142,80 + IPI: 5 %
FRETE R$ 22,48 + IPI: 5 %
SUBTOTAL C/IPI R$ 173,54
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VALOR DOS PRODUTOS R$ 2.616,60

VALOR DO IPI R$ 151,43

VALOR DO FRETE DESTACADO R$ 412,00

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS R$ 3.180,03

FORMAS DE PAGAMENTO
CARTAO DE CREDITO DEPOSITO

PRAZO DE PAGAMENTO
28DD

PRAZO DE EXPEDIÇÃO
30 dias úteis

FRETE
CIF

VALIDADE DA PROPOSTA
22/08/2021

Observações Frete:
CIF: Frete por conta da NILKO.
FRETE INCLUSO

DADOS PARA FATURAMENTO:
Nilko Tecnologia Ltda.
CNPJ: 75.086.785/0001-66 - Inscrição Estadual: 137.00423-29
Endereço: Avenida Maringá, 1900 Cidade: CEP: 83325-360

Sem mais, agradecemos a preferência e ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos;

Atenciosamente,

Maxwell Sá Mendonça
MAXWELL
79 99941-3264 / 79 99941-3264
/ maxwell.mendonca@nilko.com.br
www.nilko.com.br/armarios

Proposta  (0922052)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 64



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ: 06.015.041/0001-38 - Inscrição Estadual: ISENTO
André Luís Cavalcante Gomes
seic@tre-al.jus.br 
(82) 2122-7700 Ramal: 
MACEIO - AL

Emitido em: 16/07/2021. Impresso em:16/07/2021.

PROPOSTA COMERCIAL Nº 210887

Prezado Cliente,

Segue proposta comercial conforme solicitado.

A Nilko, atua há mais de 40 anos neste mercado e nosso compromisso é produzir armários, bancos e acessórios seguros,
resistentes, modernos e os mais duráveis da América Latina, Europa e EUA.

Garantimos aos nossos clientes que o investimento na compra dos Produtos Nilko é realizado uma única vez, pois nossos
armários e demais produtos de nossa linha, duram décadas.

Quando necessário, contamos com peças de reposição e assistência técnica permanente, realizada pelos próprios vendedores.

Nossa Garantia para a linha de Armários de Aço, é de 5 anos contra defeito de fabricação e contra corrosão se instalados com
pés elevados fabricados em aço inox. Contamos também com uma linha de Armários fabricados em ABS, material de
engenharia de alto impacto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

A Nilko é uma das únicas empresas no Brasil que utiliza na fabricação de seus armários chapas de aço galvanizado (maior
resistência a ferrugem), reforços nas portas e na estrutura, dobras enroladas livres de arestas cortantes, dobradiças reforçadas,
tinta anti-bactericida, anti-mofo e sem cheiro, oferecendo resistência, segurança e durabilidade muito acima dos armários
encontrados no mercado.

Contamos também com uma linha de armários guarda-volumes fabricados em ABS (material de engenharia de alto impacto)
que possuem em sua composição aditivo anti-bactericida, anti-microbiano (sem cheiro) e o aditivo UV que retarda a
degradação do produto, quando exposto a intempéries.

Nossos Armários foram testados nos principais laboratórios do Brasil e possuem certificações e laudos que atestam a sua
qualidade, segurança e durabilidade.

Agradecemos pelo interesse em nossos produtos e ficamos a disposição para demais esclarecimentos.
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ITEM 1- NK2334 - 1 unidades | Total de 8 portas
NK 2334 - ARMÁRIO MULTI-USO DUPLO 08 PORTAS 

Armário guarda volumes em Aço com oito portas. Dimensões externas: 700 x 450 x
1820mm (LxPxA), porta com 402mm de altura:
• Fabricado em chapa galvanizada – NBR 7008 – resistente a corrosão (Frontal e base
com 1,25mm; laterais, fundo e bandejas de 0,50mm de espessura);
• Pintura a Pó 3 em 1 - antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro);
• Livre de arestas cortantes com dobras enroladas (Mais resistência sem cortes - Hands
Cut Free);
• Sapatas (pés plásticos) reguláveis para corrigir desníveis do piso;
• Sistema Safe Locker – Antifurto:
- Reforço central nas portas; 
- Dobradiça interna com 5 travas; 
- Dobra em todo o perímetro da porta; 
- Portas com batentes de borracha;
- Lingueta reforçada 3,0mm.
• Tamanho compatível com capacete de motociclista.
Cor do Corpo: BEGE.

• Se for instalada com base elevada a Garantia é de 5 anos.
• Se for instalada sem base elevada a Garantia é de 3 anos.

Cor das portas: AZUL
Fecho: FECHO PADRAO COM CHAVE
Ventilação: VENEZIANAS
Garantia: 3 anos
NCM: 94032000

UNITÁRIO R$ 1.900,5000 + IPI: 5 %
SUBTOTAL R$ 1.900,50 + IPI: 5 %
FRETE R$ 299,50 + IPI: 5 %
SUBTOTAL C/IPI R$ 2.310,01

ITEM 2- NK1510 - 1 unidades
NK 1510 - PÉS ELEVADOS EM AÇO INOX

• Conjunto de Pés elevados em aço inox, com altura de 150mm (vão livre);
• Conjunto com base estrutural mais 4x pés elevados;
• Construído totalmente em aço inox AISI 439 pintado (pintura eletrostática bege padrão);
• Com ponteiras plásticas e pés niveladores em cada extremidade/pés;
• Seguem montados / fixados diretamente com seu referido armário.

Garantia: 5 anos
NCM: 94039090

UNITÁRIO R$ 142,8000 + IPI: 5 %
SUBTOTAL R$ 142,80 + IPI: 5 %
FRETE R$ 22,50 + IPI: 5 %
SUBTOTAL C/IPI R$ 173,57
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VALOR DOS PRODUTOS R$ 2.043,30

VALOR DO IPI R$ 118,28

VALOR DO FRETE DESTACADO R$ 322,00

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS R$ 2.483,58

FORMAS DE PAGAMENTO
BNDES CARTAO DE CREDITO DEPOSITO

PRAZO DE PAGAMENTO
28DD

PRAZO DE EXPEDIÇÃO
30 dias úteis

FRETE
FOB

VALIDADE DA PROPOSTA
15/08/2021

Observações Frete:
FOB: Frete por conta do CLIENTE.
FRETE INCLUSO.

DADOS PARA FATURAMENTO:
Nilko Tecnologia Ltda.
CNPJ: 75.086.785/0001-66 - Inscrição Estadual: 137.00423-29
Endereço: Avenida Maringá, 1900 Cidade: CEP: 83325-360

Sem mais, agradecemos a preferência e ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos;

Atenciosamente,

Maxwell Sá Mendonça
MAXWELL
79 99941-3264 / 79 99941-3264
/ maxwell.mendonca@nilko.com.br
www.nilko.com.br/armarios
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: armário aço

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 2.543,74R$ 2.543,74

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN 

TA MARIA 

12ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de material permanente, por menor preço, para atender a

demanda e necessidades do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado e

da 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada..

Descrição:Descrição: Armário vestiárioArmário vestiário - ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO

ANTI-FERRUGEM\, COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\,

LARGURA:1\,24 M\, PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\,

MATERIAL:CHAPA AÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS

CatMat:CatMat: 150033150033 - ARMÁRIO VESTIÁRIO

Data:Data: 25/05/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:160356

Lote/Item:Lote/Item: /45

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 35

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

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

23.206.565/0001-25
* VENCEDOR *

ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA R$ 1.400,00

Relatório gerado no dia 26/07/2021 16:27:46  (IP: 2804:14d:1288:94e4:d9e2:c89f:852:b4caRelatório gerado no dia 26/07/2021 16:27:46  (IP: 2804:14d:1288:94e4:d9e2:c89f:852:b4ca

Relatório de Cotação: 0003415-52.2021.6.02.8000 - Armário guarda-volumes

Pesquisa realizada entre 16/07/2021 15:19:13 e 26/07/2021 15:57:22Pesquisa realizada entre 16/07/2021 15:19:13 e 26/07/2021 15:57:22

Item 1: armário açoItem 1: armário aço

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

3 / 20 1 R$ 1.615,22 (un) R$ 1.615,22

Valor Global:Valor Global:   R$ 1.615,22R$ 1.615,22

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.615,22 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1.615,22

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade armário aço, tratamento superficial zincado, acabamento superficial pintura eletrostática com epóxi., cor cinza, quantidade portas 

4 un, tipo fechamento portas com fechadura, altura 1,845 m, largura 0,30 m, profundidade 0,45 m, quantidade chaves 02, caracterí

sticas adicionais totalizando 20 guarda- volumes todos com fechadura ., cor portas azul, material chapa de aço

Relatório gerado no dia 26/07/2021 16:27:46 (IP: 2804:14d:1288:94e4:d9e2:c89f:852:b4ca)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbtxIbqRPUzbRkiP5jUMYGEuOO2BzKcyjz 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbtxIbqRPUzbRkiP5jUMYGEuOO2BzKcyjz 1 / 6
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Marca: Marca: Metal Poliana                                                
Fabricante: Fabricante: Araujo Móveis e Transportes LTDA                                                
Modelo: Modelo: 8G1 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM\, COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\, LAR
GURA:1\,24 M\, PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\, MATERIAL:CHAPA
AÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS.                                        

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

PR São Miguel do Iguaçu R ANTONIO AMBONI, 199 (45) 9860-5081 metalpoliana@hotmail.com

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.499,00

Marca: Marca: REIFLEX                                                
Fabricante: Fabricante: REIFLEX                                                
Modelo: Modelo: RX45 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM\, COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\, LAR
GURA:1\,24 M\, PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\, MATERIAL:CHAPA
AÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R FREDERICO WILLIG, 255 (55) 9715-2300 escolarestresdemaio@gmail.com

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA R$ 1.668,00

Marca: Marca: ITAPOÃ                                                
Fabricante: Fabricante: ITAPOÃ                                                
Modelo: Modelo: GRP-8 #26 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM\,COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\, LARG
URA:1\,24 M\,PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\, MATERIAL:CHAPA A
ÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS .                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Paulínia AV ARISTOTELES COSTA, 595 Adauto César Rodrigues (19) 3244-9384 bali.eliana@hotmail.com

10.205.116/0001-10 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI R$ 1.898,92

Marca: Marca: EDE                                                
Fabricante: Fabricante: EDE                                                
Modelo: Modelo: GR 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM\, COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\, LAR
GURA:1\,24 M\, PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\, MATERIAL:CHAPA
AÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA SANTA MONICA, 81 RAFAEL (19) 3022-6356 comerciosilveira1@gmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.898,93

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                                
Modelo: Modelo: ROUPEIRO 08P 
Descrição: Descrição: Armário aço, acabamento superficial: fosfatizado anti-ferrugem, cor: cinza, quantidade portas: 8 un, altura: 1,98 m, largura: 1,24m, profundidade: 0,4
2m, características adicionais: tipo roupeiro, pitão para cadeado, com gancho cabi, material: chapa aço 26, aplicação: guardar objetos pessoais.                             

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

GO Goiânia R 74, 557 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700 audicon@shoppingdoescritorio.com.br

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 1.900,00

Marca: Marca: COMAÇO                                                
Fabricante: Fabricante: COMAÇO                                                
Modelo: Modelo: OFFICIO 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM, COR: CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 8 UN, ALTURA: 1,98 M \, LARG
URA: 1,24 M, PROFUNDIDADE: 0,42 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, COM GANCHO CABI, MATERIAL: CHAPA AÇO 
26, APLICAÇÃO: GUARDAR OBJETOS PESSOAIS Validade da proposta: 60 (sessenta) dias Prazo de entrega: 30 (trinta) dias Garantia: 12 (doze) meses                   

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RJ Rio de Janeiro RUA BARDANA, 190 Mariana Camargo de Paula (21) 31060-7242 vendas.2tlb@gmail.com

10.925.677/0001-94 J.P.CAVEDON SOARES R$ 1.920,00

Marca: Marca: rustika                                                
Fabricante: Fabricante: rustika                                                
Modelo: Modelo: rustika 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM\, COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\, LAR
GURA:1\,24 M\, PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\, MATERIAL:CHAPA
AÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS                                        

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

Relatório gerado no dia 26/07/2021 16:27:46 (IP: 2804:14d:1288:94e4:d9e2:c89f:852:b4ca)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbtxIbqRPUzbRkiP5jUMYGEuOO2BzKcyjz 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbtxIbqRPUzbRkiP5jUMYGEuOO2BzKcyjz 2 / 6
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Porto Alegre AV TERESOPOLIS, 2958 (51) 3343-8583 luciane@contabsul.com.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 1.920,00

Marca: Marca: METADO                                                
Fabricante: Fabricante: METADO                                                
Modelo: Modelo: METADO 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM\, COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\, LAR
GURA:1\,24 M\, PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\, MATERIAL:CHAPA
AÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS                                        

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

DF Brasília SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45 (61) 3341-1234

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA R$ 1.920,00

Marca: Marca: CELI                                                
Fabricante: Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA                                                
Modelo: Modelo: GRC08P 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM\, COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\, LAR
GURA:1\,24 M\, PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\, MATERIAL:CHAPA
AÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SC Xanxerê R GONCALVES LEDO, 806 Leonardo Antonio Celi (49) 3433-0072 celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R$ 2.000,00

Marca: Marca: comaco                                                
Fabricante: Fabricante: comaco                                                
Modelo: Modelo: c 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM\, COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\, LAR
GURA:1\,24 M\, PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\, MATERIAL:CHAPA
AÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAI                                        

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

MG Itajubá AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

20.749.624/0001-13 R N COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA R$ 2.500,00

Marca: Marca: big metal                                                
Fabricante: Fabricante: big metal                                                
Modelo: Modelo: ARMARIO 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM\, COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\, LAR
GURA:1\,24 M\, PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\, MATERIAL:CHAPA
AÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Alegrete AVENIDA TIARAJU, 635 Nieli (55) 3422-0089 pampelaria@yahoo.com.br

20.425.201/0001-48 N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI

R$ 10.000,00

Marca: Marca: CELI                                                
Fabricante: Fabricante: CELI                                                
Modelo: Modelo: CELI 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO AÇO\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:FOSFATIZADO ANTI-FERRUGEM\, COR:CINZA\, QUANTIDADE PORTAS:8 UN\, ALTURA:1\,98 M\, LAR
GURA:1\,24 M\, PROFUNDIDADE:0\,42 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO ROUPEIRO\, PITÃO PARA CADEADO\, COM GANCHO CABI\, MATERIAL:CHAPA
AÇO 26\, APLICAÇÃO:GUARDAR OBJETOS PESSOAIS                                        

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

DF Brasília SETOR SIBS QUADRA 3 CONJUNTO CL1, SN (61) 3021-4582 jmcontabil@terra.com.br

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

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R$ 943,33R$ 943,33

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 

7ºDepósito de Suprimento

Objeto:Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de material

permanente para o funcionamento vital da seção de saúde do 7º Depósito de

Suprimento..

Data:Data: 09/02/2021 09:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122020 / UASG:160198

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata
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Descrição:Descrição: ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO,

ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI., COR

CINZA, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM

FECHADURA, ALTURA 1,845 M, LARGURA 0,30 M, PROFUNDIDADE 0,45 M,

QUANTIDADE CHAVES 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOTALIZANDO 20

GUARDA- VOLUMES TODOS COM FECHADURA ., COR PORTAS AZUL, MATERIAL

CHAPA DE AÇO

CatMat:CatMat: 257486257486 - ARMÁRIO AÇO , TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO,

PROFUNDIDADE 0,45 M, QUANTIDADE CHAVES 02, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS TOTALIZANDO 20 GUARDA-VOLUMES TODOS COM FECHADURA.,

COR PORTAS AZUL, MATERIAL CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL

PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI., COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 4

UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 1,845 M,

LARGURA 0,30 M

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

35.458.953/0001-82
* VENCEDOR *

VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI R$ 734,00

Marca: Marca: DMK MOVEIS                                                
Fabricante: Fabricante: DMK                                                
Modelo: Modelo: ARMAÇ 
Descrição: Descrição: Armário aço\, tratamento Superficial:zincado\, acabamento Superficial:pintura eletrostática com Epóxi.\, cor:cinza\, quantidade portas:4 Un\, tipo fe
chamento portas:com Fechadura\, altura:1\,845 m\,largura:0\,30m\, profundidade:0\,45 m\, Quantidade chaves:02\, características adicionais:totalizando 20 gu
arda- volumes todos com fechadura.\, cor portas:azul\, material: chapa de aço. Fabricante: DMK; Marca: DMK MOVEIS; Modelo/versão: ARMAÇ                               

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA PADRE TEOFILO TWORZ, 640 (81) 3421-3366 vrrdistdesouza@gmail.com

24.780.976/0001-92 VICTOR IVO RODRIGUES DE FREITAS EIRELI R$ 780,00

Marca: Marca: ELITE                                                
Fabricante: Fabricante: ELITE                                                
Modelo: Modelo: ARM3398 
Descrição: Descrição: Armário Aço\, Tratamento Superficial:Zincado\, Acabamento Superficial:Pintura Eletrostática Com Epóxi.\, Cor:Cinza\, Quantidade Portas:4 Un\, Tip
o Fechamento Portas:Com Fechadura\, Altura:1\,845 M\, Largura:0\,30 M\, Profundidade:0\,45 M\, Quantidade Chaves:02\, Características Adicionais:Totalizan
do 20 GuardaVolumes Todos Com Fechadura.\, Cor Portas:Azul\, Material:Chapa De Aço.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA TAQUARANA, 162 (82) 3313-2897 contatos@gamaerocha.com.br

30.703.132/0001-40 LEONDIRA SOUSA DE OLIVEIRA R$ 1.316,00

Marca: Marca: Açoforte.                                                
Fabricante: Fabricante: Açoforte Móveis e Equipamentos S/A.                                                
Modelo: Modelo: AR0041E 
Descrição: Descrição: Armário Aço\, Tratamento Superficial:Zincado\, Acabamento Superficial:Pintura Eletrostática Com Epóxi.\, Cor:Cinza\, Quantidade Portas:4 Un\, Tip
o Fechamento Portas:Com Fechadura\, Altura:1\,845 M\, Largura:0\,30 M\, Profundidade:0\,45 M\, Quantidade Chaves:02\, Características Adicionais:Totalizan
do 20 Guarda-Volumes Todos Com Fechadura.\, Cor Portas:Azul\, Material:Chapa De Aço., tudo em conformidade com o edital desta licitação. Demais condiçõe
s de acordo com o Edital e seus anexos.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

V DE LIGACAO 1, 801 (85) 3463-2277

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas FinaisPreço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R$ 1.358,60R$ 1.358,60

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP.

GUILHERME ALVARO, SANTOS

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 UNID.ARQUIVO DE AÇO, 01 UNID.ARMÁRIO VESTIÁRIO,

02UNID.MOCHO ODONTOLÓGICO, 02 UNID. CADEIRA GIRATÓRIA

Descrição:Descrição: ARMARIO VESTIARIOARMARIO VESTIARIO - ARMARIO VESTIARIO, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO,

NA COR BEGE PARA O CORPO E VERDE PARA AS PORTAS, MEDINDO (700 X 450

X 1820)MM = (L X P X A), COM 04 VAOS SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, COM 01

PORTA POR VAO COM CHAVE E FECHADURA, VENEZIANAS PARA VENTILACAO

EM CADA PORTA, CADA COMPARTIMENTO COM UMA PRATELEIRA CENTRAL E

02 GANCHOS LATERAIS, ESPESSURA DE 1,25MM PARA CORPO E BASE E DE

0,50MM PARA LATERAIS, FUNDO E BANDEJAS, BASE COM SAPATAS

NIVELADORAS, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES,

FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Data:Data: 27/04/2021 09:05

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 090141000012021OC00215

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

82.476.144/0001-83
* VENCEDOR *

ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.050,00

Marca: Marca: Metalba/roupeiro                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

RUA TENENTE LAGOS, SN (42) 3227-6261

26.510.981/0001-00 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.100,00

Marca: Marca: rs-especial                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74 JOSÉ MARIA (19) 3804-3502 pezanimoveis@gmail.com

08.292.202/0001-66 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS R$ 1.210,00

Marca: Marca: Marca RS Modelo GRP4                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Mogi Mirim AV JOAO PINTO, 947 Leonilda Dias da Silva (19) 3805-5002 rslicitacoes1@gmail.com

41.261.308/0001-78 SISTEMA OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI R$ 1.433,00

Marca: Marca: sistema pnd l985                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

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

SP São Paulo R PERO CORREIA, 1077 (5511) 9470-2315/ (0000) 0000-0000 alberto.cicero@terra.com.br

34.814.092/0001-65 MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI R$ 2.000,00

Marca: Marca: Amapa / Modelo AR04                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV AVENIDA BRASIL, 698 (13) 3448-1908/ (13) 3448-4289 liderfiscal@live.com

Relatório gerado no dia 26/07/2021 16:27:46 (IP: 2804:14d:1288:94e4:d9e2:c89f:852:b4ca)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbtxIbqRPUzbRkiP5jUMYGEuOO2BzKcyjz 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbtxIbqRPUzbRkiP5jUMYGEuOO2BzKcyjz 5 / 6

Relatório  (0922175)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 72



LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

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

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

Item 1 - armário açoItem 1 - armário aço

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
09/02/2021 e 25/05/2021, calculados pela fórmula Média das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/04/2021, calculado pela
fórmula Média das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas FinaisMédia das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados
e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.
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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.
À SMR
 
Senhor Chefe,
 
 
Visando a permitir uma cotação de preço mais

verossímil ao valor de mercado, apresentamos nova pesquisa
de preços com armários mais próximos àquele previsto no
Termo de Referência (0913896) e seu Anexo Único (0915493),
em complementação ao Despacho SEIC 0920076

 
Após a realização de nova pesquisa no site Banco

de Preço para obtenção de valor estimado (0923427),
realizando-se a média aritmética das propostas finais daquele
banco de dados, chegamos ao valor médio de R$1.358,60
(um mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e
dois centavos).

 
Mantemos as demais disposições do despacho

anterior, para que essa contratação ocorra por meio de
Pregão Eletrônico, s.m.j., com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição de participação a micro e pequenas
empresas.

 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 29/07/2021, às 08:27, 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
0923422 e o código CRC 1336A34C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: armário aço

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas FinaisPreço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais R$ 1.358,60R$ 1.358,60

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP.

GUILHERME ALVARO, SANTOS

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 UNID.ARQUIVO DE AÇO, 01 UNID.ARMÁRIO VESTIÁRIO,

02UNID.MOCHO ODONTOLÓGICO, 02 UNID. CADEIRA GIRATÓRIA

Descrição:Descrição: ARMARIO VESTIARIOARMARIO VESTIARIO - ARMARIO VESTIARIO, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO,

NA COR BEGE PARA O CORPO E VERDE PARA AS PORTAS, MEDINDO (700 X 450

X 1820)MM = (L X P X A), COM 04 VAOS SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, COM 01

PORTA POR VAO COM CHAVE E FECHADURA, VENEZIANAS PARA VENTILACAO

EM CADA PORTA, CADA COMPARTIMENTO COM UMA PRATELEIRA CENTRAL E

02 GANCHOS LATERAIS, ESPESSURA DE 1,25MM PARA CORPO E BASE E DE

0,50MM PARA LATERAIS, FUNDO E BANDEJAS, BASE COM SAPATAS

NIVELADORAS, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES,

FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Data:Data: 27/04/2021 09:05

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 090141000012021OC00215

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

82.476.144/0001-83
* VENCEDOR *

ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.050,00

Marca: Marca: Metalba/roupeiro                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

RUA TENENTE LAGOS, SN (42) 3227-6261

Relatório gerado no dia 29/07/2021 08:12:31  (IP: 2804:14d:1288:94e4:adf0:eaa5:dfaf:21ecRelatório gerado no dia 29/07/2021 08:12:31  (IP: 2804:14d:1288:94e4:adf0:eaa5:dfaf:21ec

Relatório de Cotação: 0003415-52.2021.6.02.8000 - Armário guarda-volumes

Pesquisa realizada entre 16/07/2021 15:19:13 e 26/07/2021 15:57:22Pesquisa realizada entre 16/07/2021 15:19:13 e 26/07/2021 15:57:22

Item 1: armário açoItem 1: armário aço

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

1 / 5 1 R$ 1.358,60 (un) R$ 1.358,60

Valor Global:Valor Global:   R$ 1.358,60R$ 1.358,60

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.358,60 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1.358,60

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade armário aço, tratamento superficial zincado, acabamento superficial pintura eletrostática com epóxi., cor cinza, quantidade portas 

4 un, tipo fechamento portas com fechadura, altura 1,845 m, largura 0,30 m, profundidade 0,45 m, quantidade chaves 02, caracterí

sticas adicionais totalizando 20 guarda- volumes todos com fechadura ., cor portas azul, material chapa de aço
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26.510.981/0001-00 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.100,00

Marca: Marca: rs-especial                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74 JOSÉ MARIA (19) 3804-3502 pezanimoveis@gmail.com

08.292.202/0001-66 LEONILDA DIAS DA SILVA MOVEIS R$ 1.210,00

Marca: Marca: Marca RS Modelo GRP4                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Mogi Mirim AV JOAO PINTO, 947 Leonilda Dias da Silva (19) 3805-5002 rslicitacoes1@gmail.com

41.261.308/0001-78 SISTEMA OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI R$ 1.433,00

Marca: Marca: sistema pnd l985                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

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

SP São Paulo R PERO CORREIA, 1077 (5511) 9470-2315/ (0000) 0000-0000 alberto.cicero@terra.com.br

34.814.092/0001-65 MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI R$ 2.000,00

Marca: Marca: Amapa / Modelo AR04                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV AVENIDA BRASIL, 698 (13) 3448-1908/ (13) 3448-4289 liderfiscal@live.com

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

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

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

Item 1 - armário açoItem 1 - armário aço

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 27/04/2021, calculado pela
fórmula Média das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas FinaisMédia das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados
e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.
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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.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0923422, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/07/2021, às 19:50, 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
0923884 e o código CRC A434EEE5.

0003415-52.2021.6.02.8000 0923884v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2021.
Concluída a instrução a cargo da SEIC (docs.

0920076 e 0923422), remeto os autos à COFIN, para reserva
de crédito, e à SLC, para elaborar a minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2021, às 13:11, 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
0924087 e o código CRC 95003825.

0003415-52.2021.6.02.8000 0924087v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos

termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 30/07/2021, às 13:25,
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
0924318 e o código CRC E2857104.

0003415-52.2021.6.02.8000 0924318v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 430 (0924789).

Observação:

Aquisição de guardas volume.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 02/08/2021, às 15:16, 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
0924792 e o código CRC E816B8E5.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0003415-52.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
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, objetivando a 
aquisição de material permanente – guarda-volumes, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, 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 
permanente – guarda-volumes, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia, será de, no mínimo, 05 (cinco) anos, a contar do 
recebimento definitivo das peças. 

 
2.3. Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por empresa 
técnica qualificada, sediada em Maceió. 
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2.4. Se a empresa não possuir assistência técnica em Maceió, deverá 
enviar declaração de que assume total responsabilidade de custos de transportes, no caso 
de necessidade de manutenção/troca.  
 
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: 

1.1.1. 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:  

Minuta de edital (0925634)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 85



 
3 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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. 

4.2.  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. 
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4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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. 
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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;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
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7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item 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 
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cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 1.358,60 (um mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e sessenta centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  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. 
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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 

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 
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9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição 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 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
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contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados 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. 
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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 
 
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 45 
(quarenta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá 
ser enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
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localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: 
(82) 3328-1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo 
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio – SEPAT; 

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SBE e SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas, feitos pela Unidade 
Requisitante (SBE). 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.5. 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. 
 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

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

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
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17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

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

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

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

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

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
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18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 44.90.52. 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 
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e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os 
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, 
no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas 
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para 
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

e) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

f) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixa ou embalagem 
original do fabricante; 

g) Providenciar para que as embalagens contenham etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade; 

 

Minuta de edital (0925634)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 105



 
2

3 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

h) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

i) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

j) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

k) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

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

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

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 
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23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

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

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, 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 – Especificações do item; 
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 

 

1. OBJETO: 

Aquisição de bem permanente, relacionados em quantidade, 
características e especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

  

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover a adequação da necessidade do cumprimento da 
Instrução Normativa nº 3, de 13/05/2020, em seu art. 5º, onde prevê a 
disponibilização de um guarda-volumes para a Biblioteca. 

  

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

3.1. Deverá conter discriminação detalhada, com pequenas 
variações da dimensão do produto cotado, conforme especificado no Anexo, a 
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, modelo ou linha, 
garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, 
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do 
Fornecedor para possíveis pagamentos. 

  

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

  

4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou 
Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 05 anos, devendo 
os serviços de assistência técnica serem prestados por empresa técnica 
qualificada que seja sediada em Maceió ou declaração de que assume total 
responsabilidade de custos de transportes, no caso de necessidade de 
manutenção/troca. 

  

5. RECEBIMENTO DOS BENS 
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5.1. Os materiais serão recebidos: 

5.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de 
Patrimônio - SEPAT; 

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX,  pela SBE e SEPAT, após os testes de 
qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas, feitos pela Unidade 
Requisitante (SBE). 

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado, 
obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original do fabricante. 

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade. 

5.1.5. Não será aceito mobiliários de marca diversa da 
adjudicada na licitação, sob pena de rejeição do produto. 

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio 
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da 
notificação via postal. 

  

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

  

6.1. A gestão será exercida pela SBEA, a qual competirá 
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato, enquanto a 
fiscalização ficará a cargo da Seção de Patrimônio que acompanhará a 
entrega e recebimento do material 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla 
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues, 
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a 
responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra 
do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado testes 
de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, 
manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento 
nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao 
final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra, 
caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo local da entrega dos bens, 
no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da 
Seção de Patrimônio. 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
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7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas; 

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos 
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, 
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento; 

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material, incluindo as entregas feitas por 
transportadora; 

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, 
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo 
do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

  

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

8.1. Aplica-se ao presente processo as disposições 
estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da 
Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção 
ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências 
abaixo assinaladas: 

8.2. Que os bens devam ser, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

 

9. VALOR ESTIMADO 

  

9.1. R$ 1.358,60 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 
sessenta centavos). 

  

TONY WARREN GOMES DE SÁ 

        Técnico Judiciário 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 

ESPECIFICAÇÕES: 

Guarda-volumes com 8 portas simétricas, com largura extra para armazenar 
mochilas e capacetes de motociclistas, fabricado totalmente em aço 
galvanizado 100% com imersão de zinco, conforme NBR 7008 ZC/Z100 ou de 
qualidade superior. 

  

COMPOSIÇÃO: 

1 – Módulo pintado, uniformemente, na cor CINZA, de corpo único (inteiriço), 
com aberturas/ventilação para circulação natural do ar; 

2 – Portas na cor AZUL, com aberturas de ventilação do tipo "veneziana", 
distribuídas proporcionalmente; 

3 – Portas com fechaduras cilíndricas padrão, com segredos diferentes, escudo 
antirrisco e 02 chaves por porta. Cada porta e suas 02 chaves, deverão ser 
identificadas com números; 

4 – Pintura eletrostática em epoxi-pó, em todo Guarda Volumes; 

5 – Sistema de dobras enroladas, livres de arestas, em todas as peças do 
Guarda Volumes; 

6 – Portas embutidas, com dobradiças reforçadas internamente (no mínimo 3 
pinos) e travamento em no mínimo 03 pontos, com linguetas reforçadas; 

7 – Armário com no mínimo 04 pés elevados, niveladores reguláveis; 

8 – Resistência mínima de 25 kg por compartimento; 

9 – Garantia mínima: 5 anos; 

10 – Os compartimentos individuais, deverão acondicionar os objetos de 
volume médio a grande, como capacetes para motocicletas, mochilas grandes 
com notebooks, etc. 

 

DIMENSÕES DO GUARDA VOLUMES: 

Largura: 700 mm 

Altura: 1820 mm 

Profundidade: 450 mm 

Peso máximo: 40 Kg 

 

DIMENSÕES DAS PORTAS: 

Largura: 350 mm  
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OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura: 420 mm 

 

. 
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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 3970 - 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 permanente - guarda-volumes.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da aquisição.
 
Informo, ainda, que foram incluídas as Sanções Administrativas e as
disposições relativas ao Pagamento 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:
 
“(...) 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.”
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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 as inclusões acima indicadas.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 03/08/2021, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 04/08/2021, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/08/2021, às 18:40, 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
0925635 e o código CRC F44CA1FE.

0003415-52.2021.6.02.8000 0925635v2
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
Reporto-me à Informação 3970, da SLC

(doc. 0925635), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter o feito à análise da Assessoria Jurídica, com vistas à
aprovação da minuta do edital (doc. 0925634).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/08/2021, às 00:54, 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
0930102 e o código CRC 7FE62C7D.

0003415-52.2021.6.02.8000 0930102v1
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PROCESSO : 0003415-52.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Análise. Minuta. Edital. Aquisição.

 

Parecer nº 985 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de
material permanente – guarda-volumes, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria Judiciária do TRE/AL, por sua
Seção de Biblioteca e Editoração, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência 0913896 e Anexo Único 0915493.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Em colaboração com a Seção de Biblioteca e Editoração,

a Seção de Patrimônio providenciou a confecção do Termo de
Referência 0913896 e seu Anexo Único (0915493), com base nas
informações contidas no Processo SEI nº 0006646-
24.2020.6.02.8000.

 
Nos termos da informação contida no Despacho SEPAT,

não havia previsão para essa aquisição na proposta 2021, até por se
tratar de um procedimento advindo do exercício anterior - onde
também não havia previsão orçamentária, sugerindo, por fim, que o
valor necessário para a compra do material fosse retirado do
montante disponível para a aquisição de apoio de pés.

 
Assim, podemos observar que igual objeto fora licitado

naqueles autos sem, no entanto, ter sido aproveitado, tendo em vista
que o material entregue não foi aceito pela unidade demandante,
posto que em desconformidade com a descrição editalícia, e
consequente anulação da respectiva Nota de Empenho, tendo sido
aperfeiçoados os documento ali contidos. Ressalto que os autos
encontram-se arquivados sem qualquer instrução quanto à
proposição de eventual aplicação de sanção administrativa,
nem qualquer informação para não o fazer, apesar do
Despacho GSAD 0824454.

 
O termo de referência por derradeiro apresentado nos

presentes autos, 0913896, ainda não teve aprovação do Senhor
Secretário de Administração.

 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os autos

para realização da pesquisa de preços, apresentando, por meio dos
despachos 0920076 e 0923422, com base nos parâmetros de
pesquisa, o valor médio da contratação pretendida, estimado em R$
1.358,60 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos),
sugerindo, por fim, que a aquisição fosse realizada por meio de
Pregão Eletrônico, s.m.j., com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação a micro e pequenas empresas.

 
Consta no evento SEI nº 0924789 a reserva de crédito

com valor suficiente para cobrir a despesa objeto deste
procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e
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Contratos elaborou minuta de edital (0925634), ressaltando na
Informação 3970 (0925635), que a minuta foi elaborada para conferir
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na
participação do certame, em virtude do valor estimado da aquisição
e que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já fundamentado em outros procedimentos
semelhantes, tudo com base no entendimento do TCU (Acórdão
2.166/2014 – Plenário).

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que foram

verificadas pelas unidades competentes, passaremos a opinar quanto
aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação da

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais de licitação
e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,  abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do
Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga a Lei

nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de sua publicação,
conforme segue:

 
Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de Licitações

faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo prazo de 2 (dois)
anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de toda

instrução precedente, há que se registrar tal opção na minuta do
edital, como já consta em seu preâmbulo (0925634). 

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão, na

forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº 10.520/02
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e no Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da antedita Lei

nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do Decreto nº 10.024/2019,
destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, ou seja, aqueles
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação,
na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para a aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços comuns
de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica.
 

Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados como
bens comuns, tem-se que os objetos da presente licitação podem ser
adquiridos via pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02
c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram devidamente
observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento contém

todos os elementos necessários, segundo as prescrições do art. 8º do
Decreto nº 12.024/2019, quais sejam, a justificativa da contratação, o
termo de referência, a planilha de custo, previsão orçamentária e a
minuta do edital, sendo que esta não traz cláusula restritiva ou
impertinente para a execução do objeto contratual, obedecendo,
destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura da
licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à habilitação

são autorizadas em lei e compatíveis com o contrato a ser executado,
conforme preceituam os arts. 27 a 31 da Lei de Licitações e o art.
40 do Decreto nº 12.024/2019; que é objetivo o critério de
julgamento adotado, conforme disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma
Lei; havendo regular previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do edital
estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º, Lei nº
8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das prescrições

legais e regulamentares a exclusividade de participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da legislação
de regência.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em face do que determina 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 pertinente lista de verificação, prevista
no Anexo I:
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Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento/Observação

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado processo
administrativo específico para a
aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de
contratações?

NÃO 0895769

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade
pública que demanda a futura
contratação?

SIM 0913896

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão
contratados?

SIM
0913896
0915493

5
O Termo de Referência contém
justificativa para
enquadramento do objeto como
bem e/ou serviço comum?

SIM 0913896

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do
Pregão Presencial em
detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção
de marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo
do processo de licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o
agrupamento de itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade
técnica?

N/A  

11

A exigência da capacitação
técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância
técnica e de valor significativo
do objeto de licitação, sem
exigência de quantidades
mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê
regras claras para a
apresentação de atestados de
capacidade técnica?

N/A  

13

As quantidades mínimas
exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional
estão devidamente justificadas
em face da natureza e da
complexidade do objeto? Foram
fixadas em percentuais
razoáveis e justificados?

N/A  

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade
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14 de apresentação de atestados
independentes para cada
capacitação técnica a ser
comprovada?

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou
visita técnica?

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à
demandada?

N/A  

18

O Termo de Referência contém
justificativa para contratação
de serviços mediante alocação
de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência
contempla levantamento de
mercado com análise de outras
soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou
localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-
se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou
desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos da
futura contratação?

SIM 0913896

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM 0913896

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

NÃO
Pendente de aprovação
pela autoridade
competente

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM

 
0920076
0923422

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
0920076
0923422
 

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

SIM
0920076
0923422
 

27

A Seção de Compras analisou os
preços encontrados na pesquisa
ou submeteu ao exame da
unidade demandante, conforme
o caso?

SIM
0920076
0923422
 

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
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na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém
previsão de participação
exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e
sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item
da contratação?

SIM 0925634

29

Os autos contém justificativa
para o afastamento da
exclusividade prevista para
microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

N/A  

30

A minuta do edital contém
previsão de direito de
preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso
de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor
preço cotado?

SIM 0925634

31

A minuta do edital contém
previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48,
inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém
disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação
de entidade preferencial em
razão do valor da contratação
(caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo
administrativo estão instruídos
com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as
exigências que tenham
potencial para reduzir o
universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla
anexos com orçamento
detalhado em planilhas que
expressem a composição de
todos os custos unitários afetos
aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

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, SIM 0925634
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classificação e aceitação das
propostas?

37
As exigências de habilitação
jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0925634

38

As exigências relativas à
regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital
estão de acordo com a
legislação?

SIM 0925634

39
A forma de divulgação de
licitação está de acordo com o
valor a ser contratado?

SIM 0925634

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-
financeira?

SIM 0925634

41
A minuta de edital contém
critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas?

SIM 0925634

42
A minuta de edital se abstém de
definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase
de julgamento da licitação?

SIM 0925634

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?

N/A  

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e
modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos
serviços?

SIM 0925634

45

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição das
obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 0925634

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 0925634

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem
em inadimplemento?

SIM 0925634

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).

SIM 0925634

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 0925634

A minuta do contrato contém
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50

A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da
remuneração com os
resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata
contém cláusula com previsão
de reajuste e/ou repactuação de
preços?

N/A NOTA DE
EMPENHO

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
0920076
0923422

55

Foi verificada a eventual
incidência das exceções
previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e
aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria
jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da
Lei nº 8.666/93

 EM CURSO

57

Consta a autorização da
autoridade competente para a
abertura da fase externa da
licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V,
do Decreto 5.450/05

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto
nº 5.450/05

 Próxima fase

59

Consta a designação do
pregoeiro e equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei
nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Próxima fase

60

Em se tratando de licitação
destinada à formação de atas de
registro de preço, houve
divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção
de registro de preços? Caso
negativo, existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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61

Os autos do processo contêm
documento indicativo da
existência de recursos
orçamentários para suportar a
despesa?

NÃO 0924789

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
 
Sem embargo, convém renumerar a minuta do

edital 0925634, que se encontra desordenada a partir do item 19,
bem como a aprovação do Termo de Referência.

 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta do edital 0925634, de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando à aquisição
imediata de material permanente – guarda-volumes, conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria Judiciária, por meio
de sua Seção de Biblioteca e Editoração.

 
Outrossim, recomendo a reabertura do Processo SEI

nº 0006646-24.2020.6.02.8000 para que se proceda à instrução
quanto à proposição de eventual aplicação de sanção administrativa,
em razão do Despacho GSAD 0824454, salvo melhor juízo.

 
À Secretaria de Administração para aperfeiçoamento da

instrução e demais providências decorrentes.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 19/08/2021, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 19/08/2021, às 12:23, 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
0932780 e o código CRC FD63F30F.

0003415-52.2021.6.02.8000 0932780v12
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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 agosto de 2021.
Em atenção ao Parecer nº 985, da Assessoria

Jurídica (doc. 0932780), aprovo o Termo de Referência, na
versão revisada de evento 0913896, em conformidade com a
Informação 3355 (doc. 0911331) e o Despacho SBE
(doc. 0912988).

À SLC, para necessários ajustes na minuta do
edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2021, às 09:46, 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
0933979 e o código CRC 149DE5E9.

0003415-52.2021.6.02.8000 0933979v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0003415-52.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
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, objetivando a 
aquisição de material permanente – guarda-volumes, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, 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 
permanente – guarda-volumes, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia, será de, no mínimo, 05 (cinco) anos, a contar do 
recebimento definitivo das peças. 

 
2.3. Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por empresa 
técnica qualificada, sediada em Maceió. 
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2.4. Se a empresa não possuir assistência técnica em Maceió, deverá 
enviar declaração de que assume total responsabilidade de custos de transportes, no caso 
de necessidade de manutenção/troca.  
 
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: 

1.1.1. 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:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame. 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que 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. 
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4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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. 
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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;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
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7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item 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 
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cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 
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8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 1.358,60 (um mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e sessenta centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7.  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. 
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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 

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 
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9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição 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 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
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contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados 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. 
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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 
 
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 45 
(quarenta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá 
ser enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
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localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: 
(82) 3328-1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo 
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio – SEPAT; 

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SBE e SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas, feitos pela Unidade 
Requisitante (SBE). 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.5. 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. 
 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

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

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
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17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

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

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

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

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

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
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18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 44.90.52. 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 
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e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os 
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, 
no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas 
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para 
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

e) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

f) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixa ou embalagem 
original do fabricante; 

g) Providenciar para que as embalagens contenham etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade; 
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h) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

i) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

j) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

k) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

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

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

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  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. 

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

contratação. 

22.5.  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.  

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 
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22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

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

 
22.10. 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. 

 
22.11.   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. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações do item; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
22.15. 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 

 

1. OBJETO: 

Aquisição de bem permanente, relacionados em quantidade, 
características e especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

  

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover a adequação da necessidade do cumprimento da 
Instrução Normativa nº 3, de 13/05/2020, em seu art. 5º, onde prevê a 
disponibilização de um guarda-volumes para a Biblioteca. 

  

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

3.1. Deverá conter discriminação detalhada, com pequenas 
variações da dimensão do produto cotado, conforme especificado no Anexo, a 
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, modelo ou linha, 
garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, 
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do 
Fornecedor para possíveis pagamentos. 

  

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

  

4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou 
Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 05 anos, devendo 
os serviços de assistência técnica serem prestados por empresa técnica 
qualificada que seja sediada em Maceió ou declaração de que assume total 
responsabilidade de custos de transportes, no caso de necessidade de 
manutenção/troca. 

  

5. RECEBIMENTO DOS BENS 
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5.1. Os materiais serão recebidos: 

5.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de 
Patrimônio - SEPAT; 

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX,  pela SBE e SEPAT, após os testes de 
qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas, feitos pela Unidade 
Requisitante (SBE). 

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado, 
obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original do fabricante. 

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade. 

5.1.5. Não será aceito mobiliários de marca diversa da 
adjudicada na licitação, sob pena de rejeição do produto. 

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio 
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da 
notificação via postal. 

  

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

  

6.1. A gestão será exercida pela SBEA, a qual competirá 
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato, enquanto a 
fiscalização ficará a cargo da Seção de Patrimônio que acompanhará a 
entrega e recebimento do material 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla 
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues, 
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a 
responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra 
do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado testes 
de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, 
manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento 
nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao 
final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra, 
caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo local da entrega dos bens, 
no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da 
Seção de Patrimônio. 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
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7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas; 

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos 
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, 
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento; 

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material, incluindo as entregas feitas por 
transportadora; 

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, 
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo 
do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

  

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

8.1. Aplica-se ao presente processo as disposições 
estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da 
Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção 
ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências 
abaixo assinaladas: 

8.2. Que os bens devam ser, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

 

9. VALOR ESTIMADO 

  

9.1. R$ 1.358,60 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 
sessenta centavos). 

  

TONY WARREN GOMES DE SÁ 

        Técnico Judiciário 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 

ESPECIFICAÇÕES: 

Guarda-volumes com 8 portas simétricas, com largura extra para armazenar 
mochilas e capacetes de motociclistas, fabricado totalmente em aço 
galvanizado 100% com imersão de zinco, conforme NBR 7008 ZC/Z100 ou de 
qualidade superior. 

  

COMPOSIÇÃO: 

1 – Módulo pintado, uniformemente, na cor CINZA, de corpo único (inteiriço), 
com aberturas/ventilação para circulação natural do ar; 

2 – Portas na cor AZUL, com aberturas de ventilação do tipo "veneziana", 
distribuídas proporcionalmente; 

3 – Portas com fechaduras cilíndricas padrão, com segredos diferentes, escudo 
antirrisco e 02 chaves por porta. Cada porta e suas 02 chaves, deverão ser 
identificadas com números; 

4 – Pintura eletrostática em epoxi-pó, em todo Guarda Volumes; 

5 – Sistema de dobras enroladas, livres de arestas, em todas as peças do 
Guarda Volumes; 

6 – Portas embutidas, com dobradiças reforçadas internamente (no mínimo 3 
pinos) e travamento em no mínimo 03 pontos, com linguetas reforçadas; 

7 – Armário com no mínimo 04 pés elevados, niveladores reguláveis; 

8 – Resistência mínima de 25 kg por compartimento; 

9 – Garantia mínima: 5 anos; 

10 – Os compartimentos individuais, deverão acondicionar os objetos de 
volume médio a grande, como capacetes para motocicletas, mochilas grandes 
com notebooks, etc. 

 

DIMENSÕES DO GUARDA VOLUMES: 

Largura: 700 mm 

Altura: 1820 mm 

Profundidade: 450 mm 

Peso máximo: 40 Kg 

 

DIMENSÕES DAS PORTAS: 

Largura: 350 mm  
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OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura: 420 mm 

 

. 
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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, 23 de agosto de 2021.
À AJ-DG, para ciência da retificação efetuada na

minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/08/2021, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934655 e o código CRC 0D81F90E.
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
Uma vez cumpridas as diligências recomendadas no

Parecer 985 (0932780), dessa Assessoria Jurídica, aprovo a
minuta retificada (0934654).

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 23/08/2021, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934698 e o código CRC 2D79F65C.
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de agosto 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 no Parecer AJ-DG nº
985/2021 (0932780), complementado pelo Despacho AJ-DG 0934698,
sanadas todas as diligências apontadas, aprovando a minuta de edital
retificada (0934654), submeto o feito à superior consideração de
Vossa Excelência para análise e competente deliberação, com vistas
a sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando à aquisição de material permanente – guarda-volumes,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria Judiciária,
por meio de sua Seção de Biblioteca e Editoração.

 
Outrossim, a AJ-DG recomenda a reabertura do Processo

SEI nº 0006646-24.2020.6.02.8000 para que se proceda à instrução
quanto à proposição de eventual aplicação de sanção administrativa,
em razão do Despacho GSAD 0824454.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/08/2021, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937059 e o código CRC 85A3BFCF.

0003415-52.2021.6.02.8000 0937059v1
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PROCESSO : 0003415-52.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Aquisição de material permanente – guarda-volumes.

 

Decisão nº 1912 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0937059.

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 ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
a aquisição de material permanente – guarda-volumes,
conforme o termo de referência (0913896) e especificações e
condições assentadas nos ANEXO I e I-A, elaborado pela Seção de
Patrimônio - SEPAT, de acordo com a requisição promovida pela
Secretaria Judiciária, por meio de sua Seção de Biblioteca e
Editoração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0934654, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 985/2021 (0932780), complementado pelo
Despacho AJ-DG 0934698, ao tempo em que deve ser observada a
recomendação da AJ-DG quanto à reabertura do Processo SEI
nº 0006646-24.2020.6.02.8000 para que se proceda à instrução
relativa a proposição de eventual aplicação de sanção administrativa,
em razão do Despacho GSAD 0824454. 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/09/2021, às 18:22, 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
0938428 e o código CRC 4F2EFCA6.
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, nos

termos autorizados pela Presidência (doc. 0938428).
À COMAP, para, também em cumprimento à

Decisão 1912, da Presidência,  observar a recomendação da
AJ-DG quanto à reabertura do Processo SEI nº 0006646-
24.2020.6.02.8000 para que se proceda à instrução
relativa a proposição de eventual aplicação de sanção
administrativa, em razão do Despacho GSAD 0824454. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2021, às 00:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942617 e o código CRC D8DE4C2D.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4422//22002211  

 
PROCESSO Nº 0003415-52.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 27 de setembro 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, objetivando a 
aquisição de material permanente – guarda-volumes, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, 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 
permanente – guarda-volumes, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia, será de, no mínimo, 05 (cinco) anos, a contar do 
recebimento definitivo das peças. 

 
2.3. Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por empresa 
técnica qualificada, sediada em Maceió. 
 
2.4. Se a empresa não possuir assistência técnica em Maceió, deverá 
enviar declaração de que assume total responsabilidade de custos de transportes, no caso 
de necessidade de manutenção/troca.  
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

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

prosseguimento no certame. 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

Edital do PE nº 42/2021 (0943613)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 165

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


 
4 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-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. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item 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. 
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 
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Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 1.358,60 (um mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e sessenta centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 
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habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição 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 
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documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
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10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
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11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
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14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá 
ser enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: 
(82) 3328-1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 
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a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo 
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio – SEPAT; 

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela SBE e SEPAT, após os testes de qualidade, 
quantidade, marca e especificações exigidas, feitos pela Unidade 
Requisitante (SBE). 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.5. 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. 
 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

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. 
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17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

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

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
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acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

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

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

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

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

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 44.90.52. 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 
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f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os 
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, 
no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas 
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para 
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

e) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

f) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixa ou embalagem 
original do fabricante; 

g) Providenciar para que as embalagens contenham etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade; 

 

h) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 
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i) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

j) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

k) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

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

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

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  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. 

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

contratação. 

22.5.  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.  

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 
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22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

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

 
22.10. 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. 

 
22.11.   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. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações do item; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
22.15. 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, 10 de setembro de 2021. 

 
 

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

          TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

Aquisição de bem permanente, relacionados em quantidade, 
características e especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

  

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover a adequação da necessidade do cumprimento da 
Instrução Normativa nº 3, de 13/05/2020, em seu art. 5º, onde prevê a 
disponibilização de um guarda-volumes para a Biblioteca. 

  

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

3.1. Deverá conter discriminação detalhada, com pequenas 
variações da dimensão do produto cotado, conforme especificado no Anexo, a 
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, modelo ou linha, 
garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, 
bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do 
Fornecedor para possíveis pagamentos. 

  

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

  

4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, 
contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou 
Nota de Empenho. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá 
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 05 anos, devendo 
os serviços de assistência técnica serem prestados por empresa técnica 
qualificada que seja sediada em Maceió ou declaração de que assume total 
responsabilidade de custos de transportes, no caso de necessidade de 
manutenção/troca. 

  

5. RECEBIMENTO DOS BENS 
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5.1. Os materiais serão recebidos: 

5.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de 
Patrimônio - SEPAT; 

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, 
contados da comunicação da SEALMOX,  pela SBE e SEPAT, após os testes de 
qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas, feitos pela Unidade 
Requisitante (SBE). 

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado, 
obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original do fabricante. 

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve 
descrição do material e quantidade. 

5.1.5. Não será aceito mobiliários de marca diversa da 
adjudicada na licitação, sob pena de rejeição do produto. 

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio 
eletrônico indicado pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da 
notificação via postal. 

  

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

  

6.1. A gestão será exercida pela SBEA, a qual competirá 
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato, enquanto a 
fiscalização ficará a cargo da Seção de Patrimônio que acompanhará a 
entrega e recebimento do material 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla 
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os itens, entregues, 
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá a 
responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra 
do produto ofertado antes da entrega do item, para que seja efetuado testes 
de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão ser abertos, 
manuseados, desmontados, receber cortes, secções, vincos ou movimento 
nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se encontrem ao 
final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A amostra, 
caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo local da entrega dos bens, 
no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da 
Seção de Patrimônio. 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 
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7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações 
eventualmente solicitadas; 

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos 
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, 
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento; 

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material, incluindo as entregas feitas por 
transportadora; 

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, 
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo 
do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

  

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

8.1. Aplica-se ao presente processo as disposições 
estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da 
Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de sustentabilidade e proteção 
ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos e/ou exigências 
abaixo assinaladas: 

8.2. Que os bens devam ser, acondicionados em embalagem 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

 

9. VALOR ESTIMADO 

  

9.1. R$ 1.358,60 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 
sessenta centavos). 

  

TONY WARREN GOMES DE SÁ 

        Técnico Judiciário 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 

ESPECIFICAÇÕES: 

Guarda-volumes com 8 portas simétricas, com largura extra para armazenar 
mochilas e capacetes de motociclistas, fabricado totalmente em aço 
galvanizado 100% com imersão de zinco, conforme NBR 7008 ZC/Z100 ou de 
qualidade superior. 

  

COMPOSIÇÃO: 

1 – Módulo pintado, uniformemente, na cor CINZA, de corpo único (inteiriço), 
com aberturas/ventilação para circulação natural do ar; 

2 – Portas na cor AZUL, com aberturas de ventilação do tipo "veneziana", 
distribuídas proporcionalmente; 

3 – Portas com fechaduras cilíndricas padrão, com segredos diferentes, escudo 
antirrisco e 02 chaves por porta. Cada porta e suas 02 chaves, deverão ser 
identificadas com números; 

4 – Pintura eletrostática em epoxi-pó, em todo Guarda Volumes; 

5 – Sistema de dobras enroladas, livres de arestas, em todas as peças do 
Guarda Volumes; 

6 – Portas embutidas, com dobradiças reforçadas internamente (no mínimo 3 
pinos) e travamento em no mínimo 03 pontos, com linguetas reforçadas; 

7 – Armário com no mínimo 04 pés elevados, niveladores reguláveis; 

8 – Resistência mínima de 25 kg por compartimento; 

9 – Garantia mínima: 5 anos; 

10 – Os compartimentos individuais, deverão acondicionar os objetos de 
volume médio a grande, como capacetes para motocicletas, mochilas grandes 
com notebooks, etc. 

 

DIMENSÕES DO GUARDA VOLUMES: 

Largura: 700 mm 

Altura: 1820 mm 

Profundidade: 450 mm 

Peso máximo: 40 Kg 

 

DIMENSÕES DAS PORTAS: 

Largura: 350 mm  
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OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altura: 420 mm 

 

. 
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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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EDITAL Nº 34 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021

 

PROCESSO Nº 0003415-52.2021.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 27 de setembro 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, objetivando a aquisição de material permanente – guarda-volumes, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações, 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
permanente – guarda-volumes, conforme especificações e condições assentadas nos

Edital 34 (0943643)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 193



ANEXO I e I-A deste edital.

 

2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA        

 

2.1.                        Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

 

2.2.                              O prazo de garantia, será de, no mínimo, 05 (cinco) anos, a
contar do recebimento definitivo das peças.

 

2.3.                              Os serviços de assistência técnica deverão ser prestados por
empresa técnica qualificada, sediada em Maceió.

 

2.4.                              Se a empresa não possuir assistência técnica em Maceió,
deverá enviar declaração de que assume total responsabilidade de custos de
transportes, no caso de necessidade de manutenção/troca.

 

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
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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;

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
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4.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

4.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

 

4.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

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

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.
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7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

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

7.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item 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.
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

7. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

7. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa
e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação
do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

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

7.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
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País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

8.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 1.358,60 (um mil,
trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), que, de modo algum,
vincula 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.
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8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

8.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

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

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

8.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
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11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

 

1. 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.

 

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.
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1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
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Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. 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 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
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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:

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

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.                   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

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

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

Edital 34 (0943643)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 206



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.

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.
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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 45
(quarenta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que
poderá ser enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP:
57046-000, Tel: (82) 3328-1947, durante o seu horário normal de expediente.

 

16.2.                            O material será recebido:

a)     provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 03
dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio – SEPAT;

b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da comunicação da
SEALMOX, pela SBE e SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas, feitos pela Unidade Requisitante (SBE).

16.3.                            O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

16.4.                           Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.

 

16.5.                            O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
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proteção ao consumidor.

 

16.6.                      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 17.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1                 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I  não entregar a documentação exigida no edital;

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

 

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

 

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

 

17.5.                 As sanções previstas neste edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

17.6.                 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito)
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

 

17.7.               Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.

 

17.8.                   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

17.9.                     Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

17.10.                O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em 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
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ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

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

 

17.12.                Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

17.14.                No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

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

 

17.15.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

17.16.                          Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

 

18 - DO PAGAMENTO
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18.1.                  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.

 

18.2.                   Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

 

18.3.                   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.4.                       O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

18.5.                       Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

18.6.                   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365
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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, Natureza da Despesa n° 44.90.52.

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações estabelecidas neste edital;

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas no
contrato;

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências para
entrega do objeto;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir
suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada no
fornecimento do objeto;

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual
pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especialmente
designado, em conformidade com a legislação, que anotará em registro próprio todas
as ocorrências;

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se for o caso,
as penalidades previstas em lei.
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21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                       São obrigações da contratada:

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos;

e) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da
Lei;

f) Acondicionar os materiais, obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original do
fabricante;

g) Providenciar para que as embalagens contenham etiqueta com breve descrição do
material e quantidade;

 

h) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, devendo o
mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato;

i) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para pagamento,
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

j) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento que
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

k) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação;

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

m) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
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22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

22.2.               Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.3.               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.

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

22.5.               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.

22.6.               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.

22.7.               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.

22.8.               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.

22.9.               Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

22.10.          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.

 

22.11.          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.

 

22.12.          Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
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22.13.          O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

22.14.          Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Especificações do item;

ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

22.15.          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, 10 de setembro de 2021.
 
 

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

 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0943613.

Em 10 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/09/2021, às 10:03, 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
0943643 e o código CRC 4D6A54C8.
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Nº 173, segunda-feira, 13 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei

n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de material de consumo

para copa e cozinha, correspondente ao Pregão n.º 046/2021, assinado em 12/08/2021,

com vigência de 09/09/2021 a 09/09/2022, conforme P. A. n.º TRF2-EOF-2021/00096.

Foi celebrada a ata n.º TRF2-ARP-2021/00035, no valor global de R$ 80.270,00,

cuja íntegra pode ser consultada por meio do

link:http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/compras-contratos-atas-rp/- ano

2021/ mês setembro.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO

Diretor da Secretaria Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000308, emitida em 30/08/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.

Contratada: MUNDIAL RESIDENCE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. Objeto: Serviço de

transporte rodoviário de mobiliário, equipamentos e materiais de escritório em caminhão

tipo baú (Ata n.º TRF2-ARP-2021/00020). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c

Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido:

168413. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R$ 10.838,62. Proc. nº

T R F 2 - EO F - 2 0 2 0 / 0 0 2 3 2 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0139563-11.2021.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.026.10.2021, firmada em 09/09/2021; Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ nº 59.949.362/0001-73; Fornecedora: DACORP TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº
10.668.590/0001-89; Objeto: aquisição do software ERWIN Data Modeler Workgroup
Edition Concurrent User License - Enterprise Maintenance, abrangendo atualização, suporte
técnico e manutenção pelo período de 36 (trinta e seis) meses; Vigência: 12 meses, a partir
da data de sua assinatura; Valor Total: R$ 391.500,00; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 007/2021 - RP, com fundamento no art. 15, da Lei nº 8.666/93, nas Leis nºs
10.520/02 e 8.248/91, nos Decretos nºs 10.024/19, 7.746/12, 7.174/10 e 7.892/13, na Lei
Complementar n° 123/06, nos Decreto n°s 8.538/15 e 9.507/18, na Instrução Normativa
SGD/ME nº 01/19 e nas Instruções Normativas SEGES/MP nº 05/17 e nº 03/18; Signatários:
pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela Fornecedora,
o Sr. Yoshimi Narita, Diretor-Comercial.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 0285916-20.2021.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5301, de 17/08/2021, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 026/2021-RP, Registro de Preços para prestação de
serviços de emissão de Certificados Digitais, padrão ICP-Brasil, para pessoas
jurídicas/físicas, com serviço de visitas técnicas, e fornecimento de dispositivos do tipo
token USB para armazenamento de certificado digital, adjudicados os itens/valores
unitários às empresas, conforme segue: AR RP Certificacao Digital Eireli, 01/R$ 69,00; Rio
Madeira Certificadora Digital Eireli, 02/R$ 193,00 e 03/R$ R$ 86,46.

Torna público, ainda, que o Diretor-Geral decidiu pela instauração de
expediente próprio de apuração, quanto à conduta da empresa Dexon Tecnologias Digitais
Ltda., por se enquadrar no subitem 22.1.1 do Edital.

São Paulo, 10 de setembro de 2021.
RENATO ARRUDA ROCHA MONTEIRO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0280451-30.2021. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
Microcomputador - Workstation.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 13/09/2021
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 -torre Norte, 11º Andar,
Conj. 111, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00025-2021. Entrega das Propostas:
a partir de 13/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 24/09/2021 às 13h30 no site www.gov.br/compras.

ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 10/09/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 17/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: EFICAZ ENGENHARIA
LTDA. OBJETO: Fornecimento de materiais e a prestação de serviços pela CONTR AT A DA
para adequação e manutenção das subestações de energia elétrica dos prédios do
CONTRATANTE. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 15/2021. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168396,
NDs e 3390.30 e 3390.39 e 2021NE500450 e 2021NE500451, datadas de 23/08/2021.
PREÇO TOTAL: R$ R$ 148.781,71. VIGÊNCIA: 02.09.2021 a 02.03.2022. PA: 0004517-
23.2021. ASSINATURA: Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo, em
02.09.2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - UASG 70002

Nº Processo: 0001892-32.2021. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento dos
materiais de consumo listados no Anexo I (Termo de Referência), que integra este ato
convocatório.. Total de Itens Licitados: 17. Edital: 13/09/2021 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrate, S/n., Portal da Amazônia -
Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00020-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 13/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 24/09/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ROBSON GOES CORDEIRO
Assistente

(SIASGnet - 10/09/2021) 70002-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 14/2021 (doação de bens móveis); PA SEI nº 0002888-03.2021.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 538 e seguintes do Código Civil Brasileiro, do Decreto nº 9.373 de
11.05.2018 e, do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21.06.93. Partes: a União, através do TRE/AL,
CNPJ nº 06.015.041/0001-38 (DOADOR) e a ORGANIZAÇÃO MIRIM DE UNIÃO DOS
PALMARES, CNPJ nº 12.488.482/0001-50 (DONATÁRIA); Objeto: a doação de bens móveis
permanentes (equipamentos de informática), pertencentes ao DOADOR, que foram
classificados pela Comissão de Desfazimento de Bens Móveis, nos autos do processo SEI nº
0002888-03.2021.6.02.8000 como ociosos, devidamente relacionados no Anexo I do
contrato; Valor da avaliação dos bens: R$ 16.336,70; Assinatura: 08/09/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2015; Proc. SEI nº 0002881-
11.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores
combinado com a Cláusula Sétima do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a
empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A, CNPJ nº 25.278.459/0026-30; Objeto:
repactuação do valor mensal, reconhecimento de crédito, compensação de valores e
autorização de transferência do tesouro Nacional. Valor mensal: R$ 49.175,43, a partir de
novembro de 2020; o valor dos serviços acrescidos pelo 9º Termo Aditivo passa para R$
31.441,91. Assinatura: 1º/09/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2015; Proc. SEI nº 0002881-
11.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores
combinado com a Cláusula Sétima do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a
empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A, CNPJ nº 25.278.459/0026-30; Objeto:
repactuação do valor mensal, reconhecimento de crédito, compensação de valores e
autorização de transferência do tesouro Nacional. Valor mensal: R$ 49.163,89, a partir de
novembro de 2020. Assinatura: 1º/09/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0003415-52.2021. Objeto: Aquisição de material permanente - guarda-
volumes, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. .
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00042-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 13/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/09/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 10/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Digital: 6567/2021. Objeto: Contratação da GEN - GRUPO
EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ nº 08.914.167/0001-70 para ministrar
curso on line "Cumprimento de Sentença" para 78 servidores ao custo individual de R$
279,90 (duzentos e setenta e nove reais e noventa centavos) e valor global de R$
21.832,20 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos). Contratante:
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, II, c/c art. 13,
inciso VI da Lei nº 8.666/93 e no art. 74, inciso III, alínea "f", da Lei nº 14.133/2021. Data
da Autorização: 10/09/2021, pelo Diretor-Geral, João Victor Pereira Martins da Silva. Data
da Ratificação: 10/09/2021, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. Wellington José de Araújo.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA - Diretor-Geral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 49/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa DENTAL SUL AMÉRICA COMERCIAL LTDA
EPP, para eventual aquisição de material de consumo médico odontológico. FU N DA M E N T O
LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013;
Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 00001459-
17.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
10/09/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Giovanna
Silveira Donini.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 43. Mepivacaína cloridrato, apresentação:
associada com norepinefrina, dosagem:
2% + 1:100.000, Tubete 1,80 ML

Marca / Modelo: Mepivalen AD

2000 2,58

. 46. Mepivacaína cloridrato, concentração:
3%, forma farmacêutica: solução
injetável, Tubete 1,80 ML

Marca / Modelo: Mepivalen SV

200 2,11

Salvador, 10 de setembro de 2021. Raimundo de Campos Vieira - Diretor-Geral do TRE-
BA .
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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 setembro de 2021.

À CPREG, 

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/09/2021, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944505 e o código CRC 8D074AD7.

0003415-52.2021.6.02.8000 0944505v1

Despacho SLC 0944505         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 224



27/09/2021 14:05 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/1

Consulta Ata do Pregão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 42/2021

 
Às 14:00 horas do dia 27 de setembro de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0003415-52.2021 , realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 42/2021. Objeto: Aquisição de material permanente – guarda-volumes, conforme especificações
e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no
Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por
caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Armário vestiário
Descrição Complementar: Guarda-volumes com 8 portas simétricas, com largura extra para armazenar mochilas e
capacetes de motociclistas, fabricado totalmente em aço galvanizado 100% com imersão de zinco, conforme NBR 7008
ZC/Z100 ou de qualidade superior.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.358,6000 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Equipe de Apoio

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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
Sr. Secretário de Administração.
 
Em conformidade com às disposições contidas no

Ato Convocatório, PE 42/2021 e legislação de Regência do
Pregão Eletrônico, aberta a sessão pública, a qual, pela
inexistência de propostas foi encerrada por caracterizar-se
"LICITAÇÃO DESERTA", Ata evento sei nº 0950082.

 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 27/09/2021, às 14:21, 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
0950095 e o código CRC 3B5D26A9.

0003415-52.2021.6.02.8000 0950095v1
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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 setembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Faço remessa dos autos a essa unidade superior

para ciência do resultado do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº
42/2021 (v. doc. 0950095); aquiescendo, evoluí-los à e.
Presidência para declaração do fracasso do certame e
homologação dos atos praticados pelo pregoeiro, se for o
caso.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/09/2021, às 16:28, 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
0950834 e o código CRC 1CD5FD6B.

0003415-52.2021.6.02.8000 0950834v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Considerando o Despacho PREG  0950095, informando 

como DESERTA a licitação, objeto do Pregão Eletrônico 42/202, que
tinha por finalidade a aquisição de material permanente – guarda-
volumes, submeto o presente procedimento à superior consideração
de Vossa Excelência sugerindo, salvo melhor juízo,  que seja
autorizada a repetição do certame.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 01/10/2021, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952954 e o código CRC 118DDA30.

0003415-52.2021.6.02.8000 0952954v1
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PROCESSO : 0003415-52.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Autorização. Repetição. Certame licitatório.

 

Decisão nº 2256 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral Substituto no evento SEI 0952954, com fulcro nas
informações da Secretaria de Administração (0950834) e Despacho
PREG SEI 0950095, noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico n°
42/2021, que tinha por objeto a aquisição de material permanente –
guarda-volumes, HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro,
nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao tempo
em que AUTORIZO a realização de novo certame.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências
administrativas que se revelem necessárias ou recomendáveis à
consecução do feito.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
04/10/2021, às 18:37, 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
0953587 e o código CRC 35E6CD30.

0003415-52.2021.6.02.8000 0953587v3
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Consulta Ata do Pregão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 42/2021

 
Às 14:00 horas do dia 27 de setembro de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0003415-52.2021 , realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 42/2021. Objeto: Aquisição de material permanente – guarda-volumes, conforme especificações
e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no
Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por
caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Armário vestiário
Descrição Complementar: Guarda-volumes com 8 portas simétricas, com largura extra para armazenar mochilas e
capacetes de motociclistas, fabricado totalmente em aço galvanizado 100% com imersão de zinco, conforme NBR 7008
ZC/Z100 ou de qualidade superior.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.358,6000 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Equipe de Apoio

Voltar 
 

Termo de Homologação - PE (0957178)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 230

javascript:self.print()


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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
À COMAP, para as medidas necessárias à repetição

do certame, na forma autorizada pela Presidência, de acordo
com a Decisão nº 2256 (doc. 0953587).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957179 e o código CRC 94868B70.

0003415-52.2021.6.02.8000 0957179v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2021.

 

Diante da inexistência de propostas, com encerramento
do Pregão Eletrônico nº 42/2021 por caracterizar-se como licitação
deserta, Despacho PREG 0950095, e da autorização para repetição
do certame, Decisão 2256, 0953587, encaminho os presentes autos,
à unidade demandante, por precaução, para revisão do Termo de
Referência SEPAT 0913896, caso entenda necessário.

 
Após, sigam os autos, à SEIC, para revisão da pesquisa

de preços.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 11/10/2021, às 15:13, 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
0957604 e o código CRC F9069C4F.

0003415-52.2021.6.02.8000 0957604v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5254 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBE

 
À Senhora Chefe da Seção de Biblioteca e Editoração.
 
Senhora Chefe,
 
Em face do atual estágio da instrução dos presentes autos, em

especial naquilo que veicula a Seção de Patrimônio deste Órgão, ponderando
sobre as prescrições consignadas no edital do certame em tela, considerando,
ainda, o fracasso de anterior licitação promovida para aquisição do objeto
pretendido, s.m.j., há de se debruçar sobre a definição do objeto, tanto no que
se refere as suas características, quanto a determinadas obrigações
acessórias.

Em pretendida filiação às normas pertinentes ao procedimento
de aquisição por entidades públicas, ciente do tênue limite entre as exigências
que restringem ou impedem a competição e a formatação do objeto que
atenda aos interesses da Administração, inclusive quando se exige a
obediência à padronização, como no presente caso, entendemos pela
necessidade de alteração das prescrições contidas no Termo de Referência,
bem como, por consequência, no edital do certame, para fins de repetição da
licitação.

Não obstante a definição das características do item pretendido
ter seguido um viés de adequação da oferta de mercado ao necessitado por
este Tribunal, os anteriores insucessos no fornecimento ensejam medidas que
reforcem o pensamento de ampliação do interesse do mercado em participar
de maneira efetiva em uma próxima licitação, sem perda da eficiência e
adequação do material a ser adquirido.

Postas as considerações acima, pedimos vênia para sugerir as
alterações no TR e edital do certame, na seguinte forma:

1) alteração na especificação do item a ser licitado para excluir,
do Anexo I, bem como eventual repercussão no Anexo I-A, ou, ainda, no corpo
do edital do certame realizado, o seguinte:

a) exigência quanto à existência de abertura para ventilação ou
venezianas no corpo do bem pretendido;

b) exigência de fechaduras cilíndricas com segredos diferentes e
de duas chaves para cada porta;

c) exigência do número mínimo de 3 (três) dobradiças, bem como
do sistema de travamento mínimo em três pontos;
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d) exigência de garantia por 5 (cinco) anos, bem como de
assistência técnica local, ou, ainda de assunção de responsabilidade de
transporte para assistência técnica a cargo do futuro contratado;

e) prescrição genérica quanto ao especificado no tópico
"Composição",  item 10, do Anexo I-A, referente aos objetos potencialmente
acondicionados no bem objeto da licitação.

Por oportuno, sugerimos que seja solicitada a colaboração da
Seção de Patrimônio na configuração do Termo de Referência com as medidas
acima sugeridas, em face da original instrução e participação na confecção do
referido projeto de aquisição, bem como, em relação à garantia e assistência
técnica, para fins de assegurar a execução contratual, tendo em vista a
natureza do item, sua aplicação neste Tribunal, volume de aquisição, fixar
cláusula de responsabilidade por quaisquer defeitos, não decorrentes de mau
uso, pelo prazo mínimo de 3 (três) meses, contados do recebimento definitivo
do objeto.

Atenciosamente.
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 13/10/2021, às 18:29, 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
0958799 e o código CRC BD664ADB.
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
Senhora Coordenadora,
 
Em atendimento ao despacho da Senhora Coordenadora

da COMAP (0957604), solicitando uma revisão do Termo de
Referência SEPAT (0913896), caso esta unidade entenda necessária.

De fato, que essa aquisição do objeto pretendido, não
teve êxito, por duas vezes, entendo que seja necessária uma revisão
no Termo de Referência, de modo que venha disponibilizar interesse
das empresas em participar do certame.

Assim sendo, concordo com as  alterações constantes na
informação do Servidor Tony Warren Gomes de Sá (0958799),
EXCETO  os itens  b) " exigência de fechaduras cilíndricas com
segredos diferentes de duas chaves para cada porta, e) prescrição
genérica quanto ao especificado no tópico "Composição",  item 10, do
Anexo I-A, referente aos objetos potencialmente acondicionados no
bem objeto da licitação", que devem ser mantidos.

 
Ato continuo, encaminho os autos para conhecimento e

demais providências.
Respeitosamente,
 

Vera Lúcia ferreira de Oliveira
Chefe da SBE

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 14/10/2021, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959036 e o código CRC D1F257F1.
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DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
 
Senhora Secretária,
 
De acordo com o despacho da Chefe da SBE

(0959036), encaminho os autos a V.Sa. para conhecimento e
providências.

 
Sâmia Coelho Tenório

Coordenadora
 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 14/10/2021, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959759 e o código CRC E0FDBA33.

0003415-52.2021.6.02.8000 0959759v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
Em atendimento ao Despacho COMAP  0957604, e de

acordo com a Informação 5254 (0958799) e Despacho SBE 0959036,
devolvo o presente procedimento à Secretaria de Administração para
ciência e providências quanto sugerido nos referidos expedientes.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 15/10/2021, às 08:35, 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
0959777 e o código CRC AD59B29C.

0003415-52.2021.6.02.8000 0959777v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
À SEPAT.
Senhor Chefe,
Em atenção à Informação 5254 (0958799), parte

final, e ao Despacho SBE (0959036), faço remessa dos autos a
essa unidade para se manifestar quanto à(s) proposição(ões)
trazidas pela SBE/SJUD, a título de colaboração, nos moldes
apresentados anteriormente quando da confecção do termo de
referência 0894568.

Após, solicito que os autos sejam enviados à SBE
para assinatura do termo e demais providências no âmbito
daquela secretaria.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2021, às 17:43, 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
0961082 e o código CRC C6DEB08F.

0003415-52.2021.6.02.8000 0961082v1

Despacho GSAD 0961082         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 239



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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
À SBE
 
Prezados, nossa colaboração se deu, à época, a

pedido dessa Seção.
Nossas alterações foram feitas no sentido de dar

maior segurança e qualidade ao mobiliário.
 
Desta forma, entendemos que as mudanças

propostas na informação 5254 (0958799) não trazem grandes
alterações no conjunto final. Além disso, a chefe da Unidade
já fez suas considerações no evento 0959036.

 
Isto posto, sugiro que redijam o Termo de

Referência e Anexo Único tomando como base os
eventos 0913896 e 0915493 fazendo as alterações que
entendem necessárias e encaminhem para a COMAP dar
continuidade.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 20/10/2021, às 18:44, 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
0962847 e o código CRC 99BAC813.

0003415-52.2021.6.02.8000 0962847v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

 
1. OBJETO:
Aquisição de 01 (um) armário tipo guarda-volumes,

Conforme especificações descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.
 
2. JUSTIFICATIVA:
Atender a prescrição consignada na Instrução Normativa

CNJ n.º 3, de 13/05/2020, que, em seu art. 5º, relativa à
disponibilização de guarda-volumes para auxílio aos usuários das
unidades de biblioteca, no âmbito da Justiça Federal.

 
3. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
 
3.1. Prazo de entrega, nesta capital: 45 (quarenta e

cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da
Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho.

3.2. Local da Entrega: almoxarifado do Tribunal
Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa
Maceió-AL;

3.3. Prazo de garantia: mínimo 03 (três) meses,
contados do recebimento definitivo definitivo do item adquirido.

 
4  RECEBIMENTO DOS BENS
 
4.1. Os materiais serão recebidos:
4.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,

que informará, no prazo de até 03 dias úteis, contados do
recebimento, à unidade demandante acerca do recebimento, a quem
caberá aferir a correspondência do item adquirido com as
especificações do edital.
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4.1.2 Definitivamente, pela unidade demandante, no
prazo máximo de 05 dias úteis, contados da comunicação referida no
Subitem 4.1.1, após avaliação da correspondência do objeto com as
prescrições estabelecidas no Termo de Referência.

4.1.3. O equipamento deve ser acondicionado em caixa
ou embalagem original do fabricante ou de instituição revendedora,
desde que preservadas as medidas de proteção do item, idealizadas
pelo fabricante do bem.

4.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve
descrição do material e quantitativo.

4.1.5. As notificações pertinentes à execução contratual
poderão ser realizadas por meio de correio eletrônico, que deverá ser
indicado pelo potencial fornecedor, no ato de participação no
certame licitatório.

 
5. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
 
5.1. A gestão será exercida pela Seção de Biblioteca e

Editoração, à qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer da execução do contrato.

5.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, a entrega de material e potencial
montagem do bem adquirido estarão sujeitos ao amplo e irrestrito
acompanhamento, por parte dos agentes públicos do órgão licitante.

 
6. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
 
6.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando

rigorosamente os prazos, as especificações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
apresentando todas as informações eventualmente solicitadas;

6.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;

6.3. Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega e potencial montagem do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;

6.4. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal-
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Fatura, discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo
marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.

 
7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:
 
7.1. Considerando a singularidade do fornecimento,

deverá o item pertinente ao fornecimento ser acondicionado em
embalagem que utilize material reciclável, declarado no ato de
fornecimento pela contratada, sem prejuízo da garantia de proteção
durante ciclo de movimentação até a entrega do objeto.

 
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
8.1. O custeio das despesas com a aquisição pretendida

correrão à conta dos recursos orcamentarios aprovados para a
utilização da Seção de Biblioteca e Editoração no ano de 2021.

 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
9.1. No exercício da execução do contrato, os

descumprimentos de cláusulas contratuais, por parte do fornecedor,
ensejarão, garantido o contraditório e ampla defesa, o seguinte:

9.1.1 Advertência, no caso de descumprimento de
cláusulas contratuais que não impliquem em atraso de fornecimento,
ou inexecução total do contrato;

9.1.2. multa pecuniária no percentual de 1% (um por
cento), por dia de atraso no fornecimento ou regularização da
entrega do objeto contratual, até o limite de 14% ( quinze por cento);

 
9.1.3. multa pecuniária no percentual de 15% (quinze por

cento), em face da não entrega do objeto, bem como atraso no
fornecimento ou regularização deste, superior a 30 (trinta) dias
corridos;

9.1.4. impedimento de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, bem como
descredenciamento do SICAF, por igual período, no caso de
inexecução contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções
pecuniárias pertinentes.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
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Judiciário, em 22/10/2021, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 22/10/2021, às 13:19, 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
0963221 e o código CRC CFD44990.

0003415-52.2021.6.02.8000 0963221v20
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Anexo

 
ANEXO ÚNICO/TERMO DE REFERÊNCIA.
 
ESPECIFICAÇÕES:
 
Guarda-volumes com 8 portas simétricas, fabricado totalmente

em aço galvanizado 100% com imersão de zinco, conforme NBR 7008 ZC/Z100
ou de qualidade superior, conforme especificações consignadas neste anexo,
bem como em seu Termo de Referência. 

 
COMPOSIÇÃO:
1 – Módulo pintado, uniformemente, na cor CINZA, de

corpo único (inteiriço).
2 – Portas na cor AZUL ROYAL;
3 – Portas com fechaduras cilíndricas padrão, com segredos

diferentes, escudo antirrisco e 02 chaves por porta. Cada porta e suas 02
chaves, deverão ser identificadas com números;

4 – Pintura eletrostática em epoxi-pó, em todo Guarda Volumes;
5 – Sistema de dobras enroladas, livres de arestas, em todas as

peças do Guarda Volumes;
6 – Portas embutidas, com dobradiças reforçadas internamente;
7 – Armário com no mínimo 04 pés elevados, com niveladores

reguláveis, preferencialmente;
8 – Resistência mínima de 25 kg por compartimento;
9 – Garantia mínima: 03 (meses), contados da data de

recebimento definitivo do objeto;
10 – Os compartimentos individuais, deverão acondicionar os

objetos de volume médio a grande, como capacetes para motocicletas,
mochilas grandes com notebooks, etc…

 
DIMENSÕES MÍNIMAS DO GUARDA VOLUMES:
Largura: 700 mm
Altura: 1820 mm
Profundidade: 450 mm
Peso máximo: 40 Kg

 
DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PORTAS:
Largura: 350 mm
Altura: 420 mm
OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de

até 10% para mais.
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Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 22/10/2021, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 22/10/2021, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964003 e o código CRC 9F61E848.

0003415-52.2021.6.02.8000 0964003v4
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
 
À Senhora Chefe da SBE.
 
Em face dos recentes andamentos destes autos,

dando seguimento à instrução, apresentamos nos eventos
SEI 0963221 e 0964003, o novo Termo de Referência para
aquisição de 01 (um) guarda-volumes, bem como seu anexo
único.

Esclarecemos que foram promovidas as medidas de
compatibilização do conteúdo do novo TR com as instruções
consignadas a partir da consulta da COMAP, em face do
segunda frustração do certame, desta feita pela ausência de
propostas.

Por oportuno, ao reanalisar todo o conteúdo do
Termo de Referência original, além das informações relativas
à especificação do bem, identificamos prescrições utilizadas,
aparentemente, em modelo padrão de aquisições de bens
permanentes, que, para a pretensão desta SBE, somente
implicaria em obrigações acessórias não condizentes com a
aquisição em tela, a exemplo da possibilidade de exigência de
apresentação de amostra, a critério da Administração.
Referida exigência poderia afastar potenciais licitantes, razão
pela qual fora do excluída do presente projeto de aquisição.

Pedimos vênia para alertar, consoante já
mencionado na instrução destes autos, que a exigência de
fechaduras cilíndricas, com segredos diferentes na
composição do item, bem como de duas chaves para cada
porta, pode restringir a participação na licitação, alterando a
possibilidade de captação de propostas válidas e mais
vantajosas para este órgão, além de, em breve análise, parecer
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referenciar a item cuja aplicação destoa do objetivo deste
Tribunal, mais se assemelhando a móvel utilizado em
entidades de confinamento duradouro, em que a segurança
seria exigivel em patamar maior, posto que o domínio das
informações do código de abertura caberia a cada usuário,
que faria uso do guarda-volumes por um período
extremamente maior que o esperado para uso nas
dependências desta SBE.

Por fim, ressalto que prescrições de cunho
genérico não são admitidas como boa prática na elaboração
de termos de referência, posto a exigência, nos casos de
licitação por meio de pregão, em especial os de forma
eletrônica, de especificação objetiva do item a ser licitado,
com a utilização de medidas e outros elementos de apuração
direta, sem possibilidades de interpretação, exercício esse que
pode levar ao subjetivismo.

Sendo estas nossas considerações, submeto à
avaliação de Vossa Senhoria, com a sugestão de que,
cientificadas as autoridades no âmbito da SEJUD, sejam os
autos remetidos à aprovação do novo Termo de Referência,
sob encargo da Secretaria de Administração, para que siga à
nova cotação de preços.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 22/10/2021, às 12:41, 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
0964139 e o código CRC E330CCDB.

0003415-52.2021.6.02.8000 0964139v1
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INFORMAÇÃO Nº 5469 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBE

Senhora Coordenadora,
Diante do despacho da SEPAT (0962847), bem como o

interesse desta unidade em cumprir a Instrução Normativa nº 3,
de 13/05/2020, em seus arts. 5º e 6º, onde prevê a disponibilização
de um guarda-volumes e a efetiva necessidade do objeto, informo que
esta´unidade elaborou um novo Termo de Referência com  novas
alterações (0963221), bem como seu anexo (0964003).

Ressaltamos que, algumas exigências
deverão ser mantidas, resguardando a padronização e a qualidade do
bem a ser adquirido.

 
Respeitosamente,
 

Vera Lúcia ferreira de Oliveira
Chefe da SBE

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 22/10/2021, às 14:23, 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
0964416 e o código CRC 7152847C.

0003415-52.2021.6.02.8000 0964416v7
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2021.
 
Senhora Secretária Judiciária,
 
Corroborando com a Informação 5469 (0964416) da

Chefe da SBE, encaminho os autos a V.Sa. para conhecimento
e demais providências cabíveis.

 
Sâmia Coelho Tenório

Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 25/10/2021, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965139 e o código CRC 00B0EF15.

0003415-52.2021.6.02.8000 0965139v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2021.
De acordo com o Despacho SBE (0964139) e  Informação

5469 (0964416), corroborada pela Sra. Coordenadora de
Jurisprudência e Documentação, devolvo o presente procedimento à
SAD para ciência e providências.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 25/10/2021, às 18:54, 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
0965210 e o código CRC 7A35BC6F.

0003415-52.2021.6.02.8000 0965210v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2021.
À Secretaria Judiciária
 
Senhor Secretária,
 
Para que possamos dar sequência à instrução da

compra demandada por essa Unidade, solicito sua atenção em
aprovar, na forma prevista no art. 111, VI, do Regulamento da
Secretaria (Resolução TRE-AL nº 15.904/2018), o Termo de
Referância elaborado pela SBE (docs. 0963221 e 0964003).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/10/2021, às 23:36, 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
0965861 e o código CRC E728E01A.

0003415-52.2021.6.02.8000 0965861v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 0965861, para manifestar

minha aprovação, na forma prevista no art. 111, VI, do Regulamento
da Secretaria (Resolução TRE-AL nº 15.904/2018), o Termo de
Referência elaborado pela Seção de Biblioteca e Editoração- SBE,
inserto nos eventos 0963221 e 0964003.

Retornem os autos à SAD para ciência e providências de
estilo.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 27/10/2021, às 16:44, 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
0966112 e o código CRC 4FF84F6A.

0003415-52.2021.6.02.8000 0966112v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
Reporto-me ao Despacho GSJ 0966112, para

aprovar o TR de evento 0963221 e anexo 0964003, quanto aos
aspectos instrutórios previstos na Resolução TRE-AL
15.787/2017.

Dessa forma, remeto os autos à COMAP, para
instruir a repetição do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966355 e o código CRC A98B5CA1.

0003415-52.2021.6.02.8000 0966355v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À SEIC, 
Para estimativa de preços em face do Novo Termo

de Referência e demais providências.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 28/10/2021, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966774 e o código CRC 4A151041.

0003415-52.2021.6.02.8000 0966774v1
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E-mail - 0968183

Data de Envio: 
  03/11/2021 18:46:05

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

Para:
    maxwell.mendonca@nilko.com.br

Assunto: 
  Solicita proposta

Mensagem: 
  Senhor Maxwell, 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Armário tipo Guarda-volumes para as
dependências deste Regional.

Anteriormente, essa empresa já encaminhou proposta a este Tribunal. Contudo, ocorreram alteração do
Termo de Referência do equipamento.

Nesse sentido, solicito os préstimos de vossa senhoria em encaminhar proposta de Armário de 8 portas,
conforme novo Termo de Referência e Anexo Único que seguem neste e-mail.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0963221.html
    Anexo_0964003.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ: 06.015.041/0001-38 - Inscrição Estadual: ISENTO
André Luís Cavalcante Gomes
seic@tre-al.jus.br 
(82) 2122-7700 Ramal: 
MACEIO - AL

Emitido em: 23/07/2021. Impresso em:05/11/2021.

PROPOSTA COMERCIAL Nº 211418

Prezado Cliente,

Segue proposta comercial conforme solicitado.

A Nilko, atua há mais de 40 anos neste mercado e nosso compromisso é produzir armários, bancos e acessórios seguros,
resistentes, modernos e os mais duráveis da América Latina, Europa e EUA.

Garantimos aos nossos clientes que o investimento na compra dos Produtos Nilko é realizado uma única vez, pois nossos
armários e demais produtos de nossa linha, duram décadas.

Quando necessário, contamos com peças de reposição e assistência técnica permanente, realizada pelos próprios vendedores.

Nossa Garantia para a linha de Armários de Aço, é de 5 anos contra defeito de fabricação e contra corrosão se instalados com
pés elevados fabricados em aço inox. Contamos também com uma linha de Armários fabricados em ABS, material de
engenharia de alto impacto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

A Nilko é uma das únicas empresas no Brasil que utiliza na fabricação de seus armários chapas de aço galvanizado (maior
resistência a ferrugem), reforços nas portas e na estrutura, dobras enroladas livres de arestas cortantes, dobradiças reforçadas,
tinta anti-bactericida, anti-mofo e sem cheiro, oferecendo resistência, segurança e durabilidade muito acima dos armários
encontrados no mercado.

Contamos também com uma linha de armários guarda-volumes fabricados em ABS (material de engenharia de alto impacto)
que possuem em sua composição aditivo anti-bactericida, anti-microbiano (sem cheiro) e o aditivo UV que retarda a
degradação do produto, quando exposto a intempéries.

Nossos Armários foram testados nos principais laboratórios do Brasil e possuem certificações e laudos que atestam a sua
qualidade, segurança e durabilidade.

Agradecemos pelo interesse em nossos produtos e ficamos a disposição para demais esclarecimentos.
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ITEM 1- ESPECIAL - 1 unidades
PRODUTO ESPECIAL
Cor : AZUL
Fecho: FECHO PADRAO COM CHAVE
Ventilação: REDONDA VERTICAL 5.5
NCM: 
Detalhes:

1 - NK2334 - ARMÁRIO COM 08 PORTAS (CAPACETES), COM 05 ANOS DE GARANTIA;

2- CORPO DO ARMÁRIO NA COR CINZA;

3- BASE ELEVADA FIXA E NIVELADOR DE AJUSTE;

4- COM DUAS CHAVES E CÓDIGO NA CHAVE IGUAL DO MIOLO DA PORTA;

5- PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOX-PÓ, EM TODO GUARDA VOLUMES;

6- SISTEMA DE DOBRAS ENROLADAS, LIVRES DE ARESTAS, EM TODAS AS PEÇAS
DO GUARDA VOLUMES;

7– PORTAS EMBUTIDAS, COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS INTERNAMENTE;

8- FRETE INCLUSO, DILUÍDO NO VALOR DO ARMÁRIO - ENTREGA NO DESTINO. 

UNITÁRIO R$ 2.900,0000 + IPI: 5 %
SUBTOTAL R$ 2.900,00 + IPI: 5 %
FRETE R$ 0,01 + IPI: 5 %
SUBTOTAL C/IPI R$ 3.045,01
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VALOR DOS PRODUTOS R$ 2.900,00

VALOR DO IPI R$ 145,00

VALOR DO FRETE DESTACADO R$ 0,01

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS R$ 3.045,01

FORMAS DE PAGAMENTO
BOLETO CARTAO DE CREDITO

PRAZO DE PAGAMENTO
28DD

PRAZO DE EXPEDIÇÃO
30 dias úteis

FRETE
CIF

VALIDADE DA PROPOSTA
10/11/2021

Observações Frete:
CIF: Frete por conta da NILKO.
FRETE INCLUSO

DADOS PARA FATURAMENTO:
Nilko Tecnologia Ltda.
CNPJ: 75.086.785/0001-66 - Inscrição Estadual: 137.00423-29
Endereço: Avenida Maringá, 1900 Cidade: CEP: 83325-360

Sem mais, agradecemos a preferência e ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos;

Atenciosamente,

Maxwell Sá Mendonça
MAXWELL
79 99941-3264 / 79 99941-3264
/ maxwell.mendonca@nilko.com.br
www.nilko.com.br/armarios
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E-mail - 0970336

Data de Envio: 
  08/11/2021 14:25:13

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

Para:
    vrrdistdesouza@gmail.com
    contatos@gamaerocha.com.br

Assunto: 
  Solicita proposta

Mensagem: 
  Senhor Maxwell, 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir Armário tipo Guarda-volumes para as
dependências deste Regional.

Anteriormente, essa empresa já encaminhou proposta a este Tribunal. Contudo, ocorreram alteração do
Termo de Referência do equipamento.

Nesse sentido, solicito os préstimos de vossa senhoria em encaminhar proposta de Armário de 8 portas,
conforme novo Termo de Referência e Anexo Único que seguem neste e-mail.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0963221.html
    Anexo_0964003.html
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de procedimento que visa à aquisição de

guarda-volumes com 8 portas simétricas, com largura extra
para armazenar mochilas e capacetes de motociclistas,
fabricado totalmente em aço galvanizado, conforme
especificações do Termo de Referência 0913896 e seu Anexo
Único 0915493.

 
Esta unidade realizou pesquisa de Banco de Preços

e chegou ao valor estimado de R $ 1.358,60 (um mil
trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois
centavos) - 0923422.

 
A licitação anteriormente realizada para o item foi

deserta, conforme despacho 0950095.
 
A unidade demandante confeccionou um novo

Termo de Referência (0963221) e Anexo (0964003).
 
A COMAP determinou a realização de nova

pesquisa de preços - 0966774.
 
Inicialmente, foram requeridas proposta a três

empresas da área (0968183 e  0970336), sendo que apenas a
empresa Nilko apresentou proposta (0970318). Assim como
foi realizada pesquisa de preços, através da ferramenta Banco
de Preços (0972441). Além disso, foi realizadas pesquisas em
sítios eletrônicos de empresas das áreas.

 
As buscas nos sites das empresas reveleram que os

preços praticados para o mercador consumidor ficam aquém
daqueles indicados na pesquisa de preços anterior:

 
 

 
 

 

 
 
Assim, com o alargamento da base de consulta,

chegamos ao seguinte panorama:
 

FORNECEDOR PREÇO (R$) OBSERVAÇÃO
               
SUBMARINO
                        

1.236,16
                                

https://www.submarino.com.br/produto/1956578561?
epar=bp_pl_00_go_smartshopping_mv_geral_gmv&epar=bp_pl_00_go_smartshopping_mv_geral_gmv&opn=XMLGOOGLE&WT.srch=1&utm_medium=buscappc&utm_source=google&utm_campaign=marca%3Asuba%3Bmidia%3Abuscappc%3Bformato%3Apla%3Bsubformato%3A00%3Bidcampanha%3Asmartshopping_mv_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIxcbvuf-
Q9AIVARLnCh2IVAo7EAQYASABEgId-_D_BwE

SHOPTIME 1.177,73 https://www.shoptime.com.br/produto/1956579774?epar=bp_pl_00_go_pla_mv_geral_3p&opn=GOOGLEXML&WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_pla_mv_geral_3p&utm_medium=buscappc&utm_source=google&utm_campaign=marca:shop%3Bmidia:buscappc%3Bformato:pla%3Bsubformato:00%3Bidcampanha:pla_mv_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIxcbvuf-
Q9AIVARLnCh2IVAo7EAQYAiABEgIh-_D_BwE

AMERICANAS 1.329,21 https://www.americanas.com.br/produto/1956578561?epar=bp_pl_00_go_mv_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=EAIaIQobChMIxcbvuf-Q9AIVARLnCh2IVAo7EAQYAyABEgJhgvD_BwE

NILKO 3.045,01 Proposta 0970318
MAGAZINE DOS
MOVEIS EIRELI 1.490,00

Relatório do Banco de Preços 0972441

GREEN &
WHITE
DISTRIBUICAO
DE ALIMENTOS
LTDA

1.379,59

 

ARDO DO
BRASIL
DISTRIBUIDORA
DE PECAS E
SERVICOS LTDA

713,00

SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

978,50

GUILHERME
XAVIER PIVA
EIRELI

872,00

VALOR MÉDIO ESTIMADO R$ 1.357,91

 

Assim, a partir de nova realização de pesquisa de
preços, utilizando-se a média aritimética dos preços
encontrados, chega-se ao valor médio de R$ 1.357,91 (mil e
trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um
centavos).

 
Embora o valor desta contratação isoladamente seja

de R$ 1.357,91, tendo em vista a previsão de aquisição de
outros itens de mobiliário no PAC 2021 (0836114), faz-se
necessária observância do limite legal para dispensa com
fulcro Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, para despesas
relacionadas, qual seja "Móveis", por este motivo, sugerimos,
s.m.j, que essa contratação ocorra por meio de Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição
de participação a micro e pequenas empresas.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 11/11/2021, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/11/2021, 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
0970605 e o código CRC EDCF7013.

0003415-52.2021.6.02.8000 0970605v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

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

Item 1: Guarda-volumes

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.490,00R$ 1.490,00

Órgão:Órgão: Governo do Estado do Maranhão 

Universidade Estadual do Maranhão

Objeto:Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos destinados ao Centro de Estudos

Superiores de Caxias/CESC/UEMA - CONVÊNIO N.º 877758/201-UEMA/FNDE..

Descrição:Descrição: Armário vestiárioArmário vestiário - ARMÁRIO DE AÇO FECHADO VESTIÁRIO OU GUARDA

VOLUMES - Com 8 portas com medidas aproximadas (AxLxP) 1,93x1,38x0,40m e

com medidas aproximadas das portas (AxL) 0,30x0,85m, com ventilação nas

portas, com opções de fechadura ou pistão para cadeados e pé ou base elevada

do piso. Observação: medidas extras para caber um capacete. CONFORME

TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).

Data:Data: 24/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:322021 / UASG:925438

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 25/10/2021 14:53

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA

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

Relatório gerado no dia 11/11/2021 15:28:35  (IP: 2804:14d:1281:8202:853f:89f6:47ec:bfb3)Relatório gerado no dia 11/11/2021 15:28:35  (IP: 2804:14d:1281:8202:853f:89f6:47ec:bfb3)

Relatório de Cotação: 0003415-52.2021.6.02.8000 - Guarda volumes novo TR

Pesquisa realizada entre 08/11/2021 14:32:13 e 08/11/2021 17:05:09Pesquisa realizada entre 08/11/2021 14:32:13 e 08/11/2021 17:05:09

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

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) Guarda-volumes 5 1 Unidade R$ 1.086,62 (un) - R$ 1.086,62 R$ 1.086,62

Valor Global:Valor Global:   R$ 1.086,62R$ 1.086,62

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.086,62 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 1.086,62 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1.086,62

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade roupeiro em aço (guarda-volumes), contendo 1 vão com 4 portas sobrepostas, em chapa galvanizada resistente a corrosão, fecha

dura padrão com chaves, ventilação do topo veneziana, portas na cor azul, pés em isopropileno com regulagem. medida externa to

tal: 1,80 a 2,00 m x 0,30 a 0,35 m x 0,40 a 0,45m (a x l x p).deverá ser entregue montado

Relatório gerado no dia 11/11/2021 15:28:35 (IP: 2804:14d:1281:8202:853f:89f6:47ec:bfb3)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHYAvUWOhUUxlOIA4rrga03 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHYAvUWOhUUxlOIA4rrga03 1 / 7
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

26.537.584/0001-22
* VENCEDOR *

MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI R$ 1.490,00R$ 1.490,00

Marca: Marca: ARX                                                
Fabricante: Fabricante: ARX                                                
Modelo: Modelo: ARMARIO VESTIÁRIO 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO DE AÇO FECHADO VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES - Com 8 portas com medidas aproximadas (AxLxP) 1,93x1,38x0,40m e com medid
as aproximadas das portas (AxL) 0,30x0,85m, com ventilação nas portas, com opções de fechadura ou pistão para cadeados e pé ou base elevada do piso. Obs
ervação: medidas extras para caber um capacete. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AVENIDA DOM MANUEL, 1180 (85) 3223-1706

40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA R$ 1.769,40

Marca: Marca: AMAPÁ                                                
Fabricante: Fabricante: AMAPÁ                                                
Modelo: Modelo: ROUPEIRO GRA 1/8 
Descrição: Descrição: "ARMÁRIO DE AÇO FECHADO VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES Com 8 portas com medidas aproximadas (AxLxP) 1,93x1,38x0,40m e com medida
s aproximadas das portas (AxL) 0,30x0,85m, com ventilação nas portas, com opções de fechadura ou pistão para cadeados e pé ou base elevada do piso. Obse
rvação: medidas extras para caber um capacete"                                        

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

PE Garanhuns R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03 (87) 3762-0445 silvandro_diego@hotmail.com

30.557.253/0001-21 UP DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO
ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA

R$ 1.829,50

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                                
Modelo: Modelo: 100307 
Descrição: Descrição: Armário de aço fechado vestiário ou guarda volumes                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA VEREADOR FALCAO COELHO, 1559 (63) 9202-3819 universalprint@hotmail.com

10.205.116/0001-10 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI R$ 1.860,85

Marca: Marca: EDE                                                
Fabricante: Fabricante: EDE                                                
Modelo: Modelo: GR 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO DE AÇO FECHADO VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES Com 8 portas com medidas aproximadas (AxLxP) 1,93x1,38x0,40m e com medida
s aproximadas das portas (AxL) 0,30x0,85m, com ventilação nas portas, com opções de fechadura ou pistão para cadeados e pé ou base elevada do piso. Obse
rvação: medidas extras para caber um capacete                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA SANTA MONICA, 81 RAFAEL (19) 3022-6356 comerciosilveira1@gmail.com

14.222.220/0001-74 E DANTAS BRANDAO - EIRELI R$ 1.861,00

Marca: Marca: Distrimóveis                                                
Fabricante: Fabricante: E Dantas Brandão                                                
Modelo: Modelo: Distrimóveis 
Descrição: Descrição: Armário de aço fechado vestiário ou guarda volumes Com 8 portas com medidas aproximadas (AxLxP) 1,93x1,38x0,40m e com medidas aproximad
as das portas (AxL) 0,30x0,85m, com ventilação nas portas, com opções de fechadura ou pistão para cadeados e pé ou base elevada do piso. Observação: medi
das extras para caber um capacete                                        

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

PI Teresina AV SAO FRANCISCO, 1800 (86) 3235-7479/ (86) 9965-0888

30.747.369/0001-23 YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 1.862,00

Marca: Marca: YAMOVEIS                                                
Fabricante: Fabricante: YAMOVEIS                                                
Modelo: Modelo: YAMOVEIS 
Descrição: Descrição: "ARMÁRIO DE AÇO FECHADO VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES Com 8 portas com medidas aproximadas (AxLxP) 1,93x1,38x0,40m e com medida
s aproximadas das portas (AxL) 0,30x0,85m, com ventilação nas portas, com opções de fechadura ou pistão para cadeados e pé ou base elevada do piso. Obse
rvação: medidas extras para caber um capacete. MARCA YAMOVEIS "                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R AUXILIAR II, 28 A (98) 8405-0896 yamoveis@hotmail.com

12.680.125/0001-99 ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 2.300,00

Marca: Marca: Ellos                                                
Fabricante: Fabricante: Ellos                                                
Modelo: Modelo: ARMÁRIO DE AÇO 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO DE AÇO FECHADO VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES Com 8 portas com medidas aproximadas (AxLxP) 1,93x1,38x0,40m e com medida
s aproximadas das portas (AxL) 0,30x0,85m, com ventilação nas portas, com opções de fechadura ou pistão para cadeados e pé ou base elevada do piso. Obse
rvação: medidas extras para caber um capacete.                                        
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

DF Brasília Q SMC QUADRA 6, 65 Lucienne Silva França (61) 3354-5429 ellosmoveisseartefatos@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R$ 4.000,00

Marca: Marca: W3                                                
Fabricante: Fabricante: W3                                                
Modelo: Modelo: W3 
Descrição: Descrição: ARMÁRIO DE AÇO FECHADO VESTIÁRIO OU GUARDA VOLUMES Com 8 portas com medidas aproximadas (AxLxP) 1,93x1,38x0,40m e com medida
s aproximadas das portas (AxL) 0,30x0,85m, com ventilação nas portas, com opções de fechadura ou pistão para cadeados e pé ou base elevada do piso. Obse
rvação: medidas extras para caber um capacete                                        

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

MG Itajubá AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 (35) 3622-4338 vendas.casamarcelo@gmail.com

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

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.379,59R$ 1.379,59

Órgão:Órgão: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA

Objeto:Objeto: Armário de aço, multiuso guarda volumes, em aço, triplo - com 9 portas

(Dimensões: 1820mm X 450mm X 1050mm com 542mm de altura cada porta)

fabricado em chapa galvanizada - NBR-7008 - resistente a corrosão pintura

antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia) dobras enroladas, livre de arestas

cortantes (hands cut free) dobradiças reforçadas com 5 travas kit

antivandalismo de fábrica (trancamento triplo e reforço nas portas e na lingueta

para minimizar o risco de arrombamento)

Descrição:Descrição: ARMÁRIO VESTIÁRIOARMÁRIO VESTIÁRIO - ARMÁRIO DE AÇO, MULTIUSO GUARDA VOLUMES, EM

AÇO, TRIPLO - COM 9 PORTAS (DIMENSÕES: 1820MM X 450MM X 1050MM

COM 542MM DE ALTURA CADA PORTA) FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA -

NBR-7008 - RESISTENTE A CORROSÃO PINTURA ANTIMICROBIANA E

BACTERICIDA (NANOTECNOLOGIA) DOBRAS ENROLADAS, LIVRE DE ARESTAS

CORTANTES (HANDS CUT FREE) DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS

KIT ANTIVANDALISMO DE FÁBRICA (TRANCAMENTO TRIPLO E REFORÇO NAS

PORTAS E NA LINGUETA PARA MINIMIZAR O RISCO DE ARROMBAMENTO)

CatMat:CatMat: 150033150033 - ARMÁRIO VESTIÁRIO

Data:Data: 01/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 21/2021 /

UASG: 200340

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

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

29.432.207/0001-17
* VENCEDOR *

GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA R$ 1.379,59

Marca: Marca: fatto                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, MULTIUSO GUARDA VOLUMES, EM AÇO, TRIPLO - COM 9 PORTAS (DIMENSÕES: 1820MM X 450MM X 1050MM COM 542MM D
E ALTURA CADA PORTA) FABRICADO EM CHAPA GALVANIZADA - NBR-7008 - RESISTENTE A CORROSÃO PINTURA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA (NANO
TECNOLOGIA) DOBRAS ENROLADAS, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES (HANDS CUT FREE) DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM 5 TRAVAS KIT ANTIVANDALISM
O DE FÁBRICA (TRANCAMENTO TRIPLO E REFORÇO NAS PORTAS E NA LINGUETA PARA MINIMIZAR O RISCO DE ARROMBAMENTO)                                        

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

DF Brasília Q QNP 1 AREA ESPECIAL, 1 (61) 8253-9169 aridealmeida13@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 713,00R$ 713,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Industria de Material Belico do Brasil/FE/RJ

Objeto:Objeto: Constitui objeto da presente licitação a futura aquisição de móveis para a

Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. As

especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência – Anexo “A”-

parte integrante deste Edital..

Data:Data: 23/08/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:362021 / UASG:168008

Lote/Item:Lote/Item: /26

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 31/08/2021 16:17

Homologação:Homologação: 27/09/2021 08:14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: Armário estanteArmário estante - Armário de aço com 8 portas para guardar capacete. Armário

guarda-volume em aço no tamanho adequado para acomodar um capacete

padrão por porta. Medindo 1850mm (A) 700mm (L) 450mm (P). Dimensão portas

300mm (L) e 400mm (A). Vantagens: Segurança para guardar itens pessoais;

Borda enrolada, sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa

galvanizada, proteção contra ferrugem; Furação nas portas para troca de ar

dentro do armário; Acabamento superior com tratamento anti-corrosivo e pintura

eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; tipo de

fechamento: chave.

CatMat:CatMat: 2059120591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 150

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

10.656.610/0001-00
* VENCEDOR *

ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA R$ 713,00R$ 713,00

Marca: Marca: amapa                                                
Fabricante: Fabricante: amapa                                                
Modelo: Modelo: amapa 
Descrição: Descrição: Armário de aço com 8 portas para guardar capacete. Armário guarda-volume em aço no tamanho adequado para acomodar um capacete padrão p
or porta. Medindo 1850mm (A) 700mm (L) 450mm (P). Dimensão portas 300mm (L) e 400mm (A). Vantagens: Segurança para guardar itens pessoais; Borda en
rolada, sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada, proteção contra ferrugem; Furação nas portas para troca de ar dentro do armári
o; Acabamento superior com tratamento anti corrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; tipo de fechamento: chav
e                                        

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

RJ Rio de Janeiro ESTRADA ENGENHO DA PEDRA, 1651 (21) 2564-4294 ardodobrasil@oi.com.br

29.089.881/0001-40 OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 723,00

Marca: Marca: D'AÇO                                                
Fabricante: Fabricante: D'AÇO                                                
Modelo: Modelo: OFFICE CORP 
Descrição: Descrição: Armário de aço com 8 portas para guardar capacete. Armário guarda-volume em aço no tamanho adequado para acomodar um capacete padrão p
or porta. Medindo 1850mm (A) 700mm (L) 450mm (P). Dimensão portas 300mm (L) e 400mm (A). Vantagens: Segurança para guardar itens pessoais; Borda en
rolada, sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada, proteção contra ferrugem; Furação nas portas para troca de ar dentro do armári
o; Acabamento superior com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; tipo de fechamento: chav
e. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital.                                        

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

RJ Rio de Janeiro AVENIDA ERNANI CARDOSO, 00164 (21) 8957-4858 vendas.omegacomercio@gmail.com

33.389.747/0001-32 ISLA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA R$ 795,00

Marca: Marca: LUME                                                
Fabricante: Fabricante: LUME                                                
Modelo: Modelo: LUME 
Descrição: Descrição: Armário de aço com 8 portas para guardar capacete. Armário guarda-volume em aço no tamanho adequado para acomodar um capacete padrão p
or porta. Medindo 1850mm (A) 700mm (L) 450mm (P). Dimensão portas 300mm (L) e 400mm (A). Vantagens: Segurança para guardar itens pessoais; Borda en
rolada, sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada, proteção contra ferrugem; Furação nas portas para troca de ar dentro do armári
o; Acabamento superior com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; tipo de fechamento: chav
e.                                        

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

RJ Rio de Janeiro RUA ELYNO LYRA, 00043 (21) 6418-6662

10.995.651/0001-12 RV9 SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA R$ 795,00

Marca: Marca: Lume                                                
Fabricante: Fabricante: Lume                                                
Modelo: Modelo: Lume 
Descrição: Descrição: Armário de aço com 8 portas para guardar capacete. Armário guarda-volume em aço no tamanho adequado para acomodar um capacete padrão p
or porta. Medindo 1850mm (A) 700mm (L) 450mm (P). Dimensão portas 300mm (L) e 400mm (A). Vantagens: Segurança para guardar itens pessoais; Borda en
rolada, sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada, proteção contra ferrugem; Furação nas portas para troca de ar dentro do armári
o; Acabamento superior com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; tipo de fechamento: chav
e.                                        

Endereço:Endereço:

,

18.329.673/0001-55 SIAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA
ESCRITORIO E SERVICOS LTDA

R$ 795,00

Marca: Marca: AMAPÁ                                                
Fabricante: Fabricante: AMAPÁ                                                
Modelo: Modelo: PK090008 
Descrição: Descrição: Armário de açocom 8 portaspara guardar capacete. Armário guarda-volume em aço no tamanho adequado para acomodar um capacete padrão por
porta. Medidas: 1850mm (A) 700mm (L) 450mm (P). Dimensão portas 300mm (L) e 400mm (A). fechamento: chave.                                        

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

RJ Niterói TV GIUSEPPE SORRENTINO, 25 (21) 3706-5993 siaomoveisltda@gmail.com
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 978,50R$ 978,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Secretaria Geral do Exército 

BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO

Objeto:Objeto: Aquisição de mobiliário e materiais diversos para o restaurante da praça central

do QGEx..

Descrição:Descrição: Guarda-roupaGuarda-roupa - Armário roupeiro de aço guarda-volume com 8 portas pequenas

na cor cinza padrão (pintura epóxi e tratamento antiferruginoso) e medidas de

aproximadamente de 64x42x198cm (LxPxH); com portas tipo veneziana e

fechamento pitão para cadeado

Data:Data: 16/08/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:160186

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 15/09/2021 16:17

Homologação:Homologação: 15/09/2021 17:22

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

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

04.063.503/0001-67
* VENCEDOR *

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 978,50R$ 978,50

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                                
Modelo: Modelo: ROUPEIRO 08P 
Descrição: Descrição: Armário roupeiro de aço guarda-volumes com 8 portas pequenas na cor cinza padrão (pintura epóxi e tratamento antiferruginoso) e medidas de apr
oximadamente de 64x42x198cm (LxPxH); com portas tipo veneziana e fechamento pitão para cadeado. Marca/Fabricante Nobre – Roupeiro 08p                           

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

GO Goiânia R 74, 557 MARCOS ANTONIO GOMES (62) 3531-5700 audicon@shoppingdoescritorio.com.br

07.932.642/0001-78 MILTON PEREIRA DE SA R$ 980,00

Marca: Marca: Fatto                                                
Fabricante: Fabricante: Fatto                                                
Modelo: Modelo: GRP8 
Descrição: Descrição: Armário roupeiro de aço guarda-volume com 8 portas pequenas na cor cinza padrão (pintura epóxi e tratamento antiferruginoso) e medidas de apro
ximadamente de 64x42x198cm (LxPxH); com portas tipo veneziana e fechamento pitão para cadeado                                        

Endereço:Endereço:

,

25.249.082/0001-33 SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI R$ 3.000,00

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                                
Modelo: Modelo: 8P 
Descrição: Descrição: Armário roupeiro de aço guarda-volume com 8 portas pequenas na cor cinza padrão (pintura epóxi e tratamento antiferruginoso) e medidas de apro
ximadamente de 64x42x198cm (LxPxH); com portas tipo veneziana e fechamento pitão para cadeado                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R 04, SN (61) 3601-2831 solutioncomercio@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 872,00R$ 872,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Objeto:Objeto: Sistema de Registro de Preços para possíveis aquisições de equipamentos e

materiais permanentes para as Secretarias Municipais.

Descrição:Descrição: Item 27 - Vestiário 08 portas tipo guarda volumes em aço. Com chaves.Item 27 - Vestiário 08 portas tipo guarda volumes em aço. Com chaves.

Medidas aprox. largura 640mmxprofundidade 400mm x altura 1970mmMedidas aprox. largura 640mmxprofundidade 400mm x altura 1970mm

Sendo: 01 p/ SMAS (CBEM) 01 p/ SMOT 06 p/ SMEDSendo: 01 p/ SMAS (CBEM) 01 p/ SMOT 06 p/ SMED - Item 27 - 08 unidades -

Vestiário 08 portas tipo guarda volumes em aço. Com chaves. Medidas aprox.

largura 640mmxprofundidade 400mm x altura 1970mm Sendo: 01 p/ SMAS

(CBEM) 01 p/ SMOT 06 p/ SMED

Data:Data: 19/10/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19) -

Registro de Preço

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 0009/2021

Lote/Item:Lote/Item: 27/1

Ata:Ata: Link Ata

Homologação:Homologação: 20/10/2021 15:53

Fonte:Fonte: www.banrisul.com.br

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RS

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

18.136.904/0001-04
* VENCEDOR *

GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI R$ 872,00

Marca: Marca: SAG                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Modelo: Modelo: P8PP 
Descrição:Descrição:  

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R BARAO DE ANTONINA, 200 (54) 3331-1146 guilhermepiva@gmail.com

Relatório gerado no dia 11/11/2021 15:28:35 (IP: 2804:14d:1281:8202:853f:89f6:47ec:bfb3)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHYAvUWOhUUxlOIA4rrga03 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHYAvUWOhUUxlOIA4rrga03 6 / 7
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

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

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

Item 1 - Guarda-volumesItem 1 - Guarda-volumes

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
16/08/2021 e 24/09/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 19/10/2021, calculado pela
fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Relatório gerado no dia 11/11/2021 15:28:35 (IP: 2804:14d:1281:8202:853f:89f6:47ec:bfb3)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHYAvUWOhUUxlOIA4rrga03 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHYAvUWOhUUxlOIA4rrga03 7 / 7
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página inicial móveis comércio comércio e estabelecimento móveis de aço roupeiro e guarda volumes

favoritar Roupeiro
de aço 2
vãos 8
portas com
fechadura
pandin
cinza E
azul del rey
1,90 M

ean:
1000016328647
Código: 1632864
descrição
completa
Roupeiro de Aço
2 vãos 8 portas
com fechadura
Pandin
importante para
você Passar um
pano levemente
umedecido com
água ou
detergente
neutro e em
seguida um pano
seco para as
limpe...

mais informações

política de troca
e devolução

R$ 1.292,22
em até 12x sem juros
no cartão de crédito  

R$ 1.292,22 em
até 15x sem juros
no cartão Americanas  

mais formas de
pagamento

Avenida Aristeu de…

receba até

08 de fevereiro

R$
998,93

R$
928,93

comprar

Este produto é vendido e
entregue por Lojas
Martex. A Americanas
garante a sua compra, do
pedido à entrega.

os principais produtos da categoria

busque aqui seu produto

0

compartilhar

comprar
com

entregar em: Avenida Aristeu de Andrade, Farol - Maceió - AL

para empresas  oferta do dia black friday baixe o app receba hoje produtos internacionais marcas próprias american
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https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento/moveis-de-aco
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento/moveis-de-aco/roupeiro-e-guarda-volumes
https://americanas.com.br/hotsite/atendimento_trocasedevolucoes
https://www.americanas.com.br/garantia/1956578561?buyboxToken=&condition=NEW&offerId=618918e0d9fd6edeecf92be3&pricingId&productId=1956578561&productQty=1&productSku=1956578587&sellerId=18730090000131&sellerStoreId
https://www.americanas.com.br/lojista/18730090000131
https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/listas/favoritos
https://sacola.americanas.com.br/#/basket
https://www.americanas.com.br/mapa-do-site
https://www.americanas.com.br/produto/3230196678?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=1&offerId=60895ea352131c3c81b2570e
https://www.americanas.com.br/produto/3230198622?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=2&offerId=60895ec352131c3c81b293f0
https://www.americanas.com.br/produto/3230197401?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=3&offerId=60895eb452131c3c81b27711
https://www.americanas.com.br/produto/3383426315?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=4&offerId=6168ab7b09c351890d85366f
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_tt_0_0_empresas
https://www.americanas.com.br/especial/oferta-do-dia?chave=prf_hm_0_tt_7_
https://www.americanas.com.br/especial/black-friday?chave=prf_hs_0_dt_1_00_blackfriday
https://www.americanas.com.br/hotsite/app?chave=prf_hs_0_dt_1_00_baixeoapp
https://www.americanas.com.br/lojas-proximas?chave=brd_hm_tt_0_0_recebahoje
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-mundo?chave=brd_hm_tt_0_0_mundo
https://www.americanas.com.br/hotsite/marcas-proprias?chave=prf_hs_0_dt_1_00_nossasmarcas
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-social?chave=dk_hm_tt_1_0_ge_social
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campeões de vendas

informações do produto

ean: 1000016328647 

Código: 1632864 

descrição completa 

Roupeiro de Aço 2 vãos 8 portas com fechadura Pandin 

importante para você 

Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as
limpezas do dia a dia. 

Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros. 

ficha técnica

Armário Roupeiro Aço 8
Portas Academia Guarda…
V l EA 02 A l

R$ 1.058,19
12x de 88,18 s/juros

Armário Roupeiro Aço 8
Portas Academia Guarda…
V l EA 02 Ci

R$ 1.058,19
12x de 88,18 s/juros

Armário Roupeiro Aço 8
Portas Academia Guarda…
V l EA 02 V lh

R$ 1.058,19
12x de 88,18 s/juros

Armário
Portas 

l

R$ 1.016

R$ 89
em 1x 

Smartphone Samsung Galaxy
M12 64GB 4G Wi-Fi Tela 6.…
D l Chi 4GB RAM Câ

R$ 1.025,05
12x de 85,42 s/juros

Smartphone Samsung Galaxy
A12 64GB 4G Wi-Fi Tela 6.5…
D l Chi 4GB RAM Câ

R$ 1.059,00

R$ 951,10
em 1x no cartão de crédito

iPhone 11 Apple (128GB)
Preto tela 6,1" Câmera 12M…
iOS

R$ 4.499,00

R$ 4.184,07
em 1x no cartão de crédito

Smartp
Power 
6 '' D

R$ 74
12x de

10% 7%

ver mais

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a
sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa
Política de Privacidade.

continuar e fechar
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https://www.americanas.com.br/produto/3230196678?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=1&offerId=60895ea352131c3c81b2570e
https://www.americanas.com.br/produto/3230198622?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=2&offerId=60895ec352131c3c81b293f0
https://www.americanas.com.br/produto/3230197401?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=3&offerId=60895eb452131c3c81b27711
https://www.americanas.com.br/produto/3383426315?pfm_carac=os%20principais%20produtos%20da%20Categoria&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=4&offerId=6168ab7b09c351890d85366f
https://www.americanas.com.br/produto/3163815714?pfm_carac=campe%C3%B5es%20de%20vendas&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-PopularProducts&nm_origem=rec_item_page.rr2-PopularProducts&nm_ranking_rec=1&offerId=6139955a09c351890d4511e3
https://www.americanas.com.br/produto/2655734451?pfm_carac=campe%C3%B5es%20de%20vendas&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-PopularProducts&nm_origem=rec_item_page.rr2-PopularProducts&nm_ranking_rec=2&offerId=6006c8f10c07044266e90bbd
https://www.americanas.com.br/produto/1611318018?pfm_carac=campe%C3%B5es%20de%20vendas&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-PopularProducts&nm_origem=rec_item_page.rr2-PopularProducts&nm_ranking_rec=3&offerId=5e8b830279bf8430cb9e9aae
https://www.americanas.com.br/produto/2910438790?pfm_carac=campe%C3%B5es%20de%20vendas&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-PopularProducts&nm_origem=rec_item_page.rr2-PopularProducts&nm_ranking_rec=4&offerId=6042382a0c070442666f8d6c
https://www.americanas.com.br/hotsite/politica-de-privacidade
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denunciar anúncio

avaliações

ajude outros compradores, 
seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!

avaliar

dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas
faça a primeira :)

escrever pergunta

novidades mais vendidas

produtos em destaque

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a
sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa
Política de Privacidade.

continuar e fechar
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https://www.americanas.com.br/denuncie/1956578561
https://www.americanas.com.br/avaliacao/1956578561
https://www.americanas.com.br/perguntar/1956578561
https://www.americanas.com.br/hotsite/politica-de-privacidade
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sugestão de produtos

atendimento 4003-4848

canal de vendas

cartão americanas

ame digital

guia de segurança

para empresas

Americanas Advertising

entregas e devoluções

mais informações

guarda roupa spazio kit mesa de cabeceira capas para cadeiras de jantar kit 2 banquetas prateleira infantil p

mais informações

voltar

institucional

dúvidas

serviços

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a
sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa
Política de Privacidade.

continuar e fechar
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https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento
https://www.americanas.com.br/hotsite/compre-pelo-telefone
https://www.americanas.com.br/hotsite/home-cartao-americanas?chave=fin_hm_ft_0_3_cartao_acom
https://www.amedigital.com/?q=ame
https://www.americanas.com.br/hotsite/guia-de-seguranca?chave=brd_hm_bt_0_footer_guiaseguranca
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_ft_0_0_empresas
https://www.americanasadvertising.com/?utm_source=site_marcas_americanas&utm_medium=botao_footer&utm_campaign=botao_site_marcas
https://www.americanas.com.br/hotsite/termos-e-condicoes
https://www.americanas.com.br/busca/guarda-roupa-spazio
https://www.americanas.com.br/busca/kit-mesa-de-cabeceira
https://www.americanas.com.br/busca/capas-para-cadeiras-de-jantar
https://www.americanas.com.br/busca/kit-2-banquetas
https://www.americanas.com.br/busca/prateleira-infantil-para-livros
https://www.americanas.com.br/hotsite/politica-de-privacidade
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formas de pagamento cartões de crédito americanas.com, visa, aura, mastercard, diners club, hiper, american express; boleto bancário; débito
online itaú, banco do brasil, bradesco e visa electron.

todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas. o preço válido será o da finalização da
compra. havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.

ame digital

americanas mais

acessibilidade saiba mais

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ -
20081-902 / fale com a gente

mapa do site

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a
sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa
Política de Privacidade.

continuar e fechar
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https://www.americanas.com.br/hotsite/acessibilidade
https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento
https://www.americanas.com.br/mapa-do-site
https://www.youtube.com/CanalAmericanas
https://www.facebook.com/AmericanasCom
https://www.instagram.com/americanascom
https://twitter.com/americanascom
https://www.americanas.com.br/hotsite/politica-de-privacidade
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Página Inicial Móveis Comércio Comércio E Estabelecimento Móveis De Aço Roupeiro E Guarda Volumes

FAVORITAR Roupeiro de aço 2 vãos 8
portas com fechadura
pandin cinza 1,90 M

ean: 1000016155359 Código:
1615535 descrição completa
Roupeiro de Aço 2 vãos 8 portas com
fechadura Pandin importante para
você Passar um pano levemente
umedecido com água ou detergente
neutro e em seguida um pano seco
para as limpe...

Mais informações

Política de troca e devolução

R$ 1.230,97 7%

R$ 1.144,80
em 1x no cartão de crédito

R$ 1.144,80 (7% de desconto) em 1x no
cartão Shoptime com Ame

Mais formas de pagamento

Avenida Aristeu de Andrade, Farol - Macei…

Receba até
08 de fevereiro

R$ 998,70
R$ 928,70

COMPRAR

Este produto é vendido e entregue por Lojas
Martex. O Shoptime garante a sua compra, do
pedido à entrega.

Destaques da categoria

Os mais vendidos na categoria

O que você procura hoje?

0

COMPARTILHAR

COMPRAR COM

Armário Roupeiro Aço 8
Portas Academia Wea702…

R$ 1.016,88

R$ 894,85
em 1x no cartão de crédito

Armário Roupeiro Aço 8
Portas Academia Guarda…

R$ 1.058,19

R$ 984,11
em 1x no cartão de crédito

Armário Roupeiro Aço 8
Portas Academia Guarda…

R$ 1.058,19

R$ 984,11
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro De Aço Montável 4
Vãos Com Pitão

R$ 556,00

R$ 517,08
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro
espelho 

R$ 572,92

R$ 532
em 1x n

Entregar em: Avenida Aristeu de Andrade, Farol - Maceió - AL

LOUCURA
DO DIA Baixe o APP Cartão Shoptime Marcas exclusivas Aqui tem Cupom Casa com Estilo Black Friday TV Shoptime AME - Cashback

12% 7% 7% 7%

7% 7% 7% 7%

Shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar
navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. continuar e fechar
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https://www.shoptime.com.br/
https://www.shoptime.com.br/categoria/moveis
https://www.shoptime.com.br/categoria/moveis/comercio
https://www.shoptime.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento
https://www.shoptime.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento/moveis-de-aco
https://www.shoptime.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento/moveis-de-aco/roupeiro-e-guarda-volumes
https://www.shoptime.com.br/landingpage/atendimento_trocasedevolucoes
https://www.shoptime.com.br/garantia/1956579774?buyboxToken=&condition=NEW&offerId=618918e7062ff5a574b37bf8&pricingId&productId=1956579774&productQty=1&productSku=1956579782&sellerId=18730090000131&sellerStoreId
https://www.shoptime.com.br/lojista/18730090000131
https://www.shoptime.com.br/
https://www.shoptime.com.br/ofertasdatv?chave=prf_hm_hr_0_2_abatv
https://www.shoptime.com.br/listas/favoritos
https://sacola.shoptime.com.br/#/basket
https://www.shoptime.com.br/mapa-do-site
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https://www.shoptime.com.br/produto/2828389546?pfm_carac=Destaques%20da%20categoria&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=4
https://www.shoptime.com.br/produto/3287340386?pfm_carac=Destaques%20da%20categoria&pfm_index=4&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_origem=rec_item_page.rr1-CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=5
https://www.shoptime.com.br/produto/1686712079?pfm_carac=Os%20mais%20vendidos%20na%20categoria&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=1
https://www.shoptime.com.br/produto/120670287?pfm_carac=Os%20mais%20vendidos%20na%20categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=2
https://www.shoptime.com.br/produto/108567298?pfm_carac=Os%20mais%20vendidos%20na%20categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=3
https://www.shoptime.com.br/produto/417120315?pfm_carac=Os%20mais%20vendidos%20na%20categoria&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=4
https://www.shoptime.com.br/produto/16762050?pfm_carac=Os%20mais%20vendidos%20na%20categoria&pfm_index=4&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=5
https://www.shoptime.com.br/oferta-do-dia?chave=prf_hm_tt_loucura_0_1_0
https://www.shoptime.com.br/landingpage/app?chave=prf_hm_tt_loucura_0_baixeapp
https://www.shoptime.com.br/landingpage/ofertas-cartao-shoptime?chave=fin_hm_tt_0_5_cartaoshop
https://www.shoptime.com.br/landingpage/produtos-exclusivos?chave=prf_hm_tt_0_1_mp
https://www.shoptime.com.br/landingpage/cupom-de-desconto?chave=prf_hm_tt_0_1_cupom
https://www.shoptime.com.br/landingpage/campanhas-estilo?chave=prf_hm_tt_0_1_estilo
https://www.shoptime.com.br/especial/black-friday?chave=prf_hm_tt_0_0_blackfriday
https://www.shoptime.com.br/ofertasdatv/?opn=EUVINATV&epar=71461&chave=prf_hm_tt_0_2_euvinatv
https://www.shoptime.com.br/landingpage/amedigital?chave=prf_hm_tt_0_1_ame
https://www.shoptime.com.br/landingpage/politicadeprivacidade
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Informações do produto

ean: 1000016155359 

Código: 1615535 

descrição completa 

Roupeiro de Aço 2 vãos 8 portas com fechadura Pandin 

importante para você 

Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia. 

Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros. 

Evitar expor utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas. 

Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc. 

ficha técnica 

Modelo GRF502 08. 

Medidas externas do roupeiro: Altura:193 cm. Largura: 69 cm. Profundidade: 40 cm. 

Medidas internas dos vãos: Altura: 43 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm. 

COMPOSIÇÃO 

Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos. 

Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 

8 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta. 

Fechamento por fechadura tipo Yale com 2 chaves. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos. 

Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). 

8 cabides de nylon. 6 pés reguláveis em pvc. 

Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza. Pintura em esmalte sintético nas demais cores. Este produto será entregue desmontado. O
produto é de fácil montagem e vem acompanhado de seu manual. Possui dobradiças internas. 

GARANTIA 

12 meses contra qualquer defeito de fabricação.

Ficha técnica

Código 1956579774

Cor Cinza

Comprimento (metro 1,90 M

Fabricante Pandin

Marca Pandin

denunciar anúncio

avaliações

Estante De Aço Cromado 6
Prateleiras Rack Aramado C/…

R$ 947,99

R$ 881,63
em 1x no cartão de crédito

Estante de Aço Modular 6
Prateleiras (176x92x30cm)…

R$ 329,00

R$ 305,97
em 1x no cartão de crédito

Arquivo largo empilhável
cristal 8pastas susp. OR7091…

R$ 142,28

R$ 132,32
em 1x no cartão de crédito

Estante Multiuso com 5
Prateleiras de Aco 1,98m Preto

R$ 319,90

R$ 297,50
em 1x no cartão de crédito

Estante 
Prateleir

R$ 425,00

R$ 395
em 1x n

Shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar
navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. continuar e fechar
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https://www.shoptime.com.br/denuncie/1956579774
https://www.shoptime.com.br/produto/1686712079?pfm_carac=Os%20mais%20vendidos%20na%20categoria&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=1
https://www.shoptime.com.br/produto/120670287?pfm_carac=Os%20mais%20vendidos%20na%20categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=2
https://www.shoptime.com.br/produto/108567298?pfm_carac=Os%20mais%20vendidos%20na%20categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=3
https://www.shoptime.com.br/produto/417120315?pfm_carac=Os%20mais%20vendidos%20na%20categoria&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=4
https://www.shoptime.com.br/produto/16762050?pfm_carac=Os%20mais%20vendidos%20na%20categoria&pfm_index=4&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_origem=rec_item_page.rr2-CategoryTopSellers&nm_ranking_rec=5
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ajude outros compradores, 
seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!

AVALIAR

Dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas
Faça a 1ª pergunta

escrever pergunta

Os principais destaques

Os mais populares

Sugestão de produtos

SAC 4003-9898

poltrona opala suede quarda roupa casal com espelho mesa para escritório rede de dormir casal espelheira para banheiro sofa retratil 3 lugares guard

Shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar
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https://www.shoptime.com.br/avaliacao/1956579774
https://www.shoptime.com.br/perguntar/1956579774
https://www.shoptime.com.br/landingpage/atendimento
https://www.shoptime.com.br/busca/poltrona-opala-suede
https://www.shoptime.com.br/busca/quarda-roupa-casal-com-espelho
https://www.shoptime.com.br/busca/mesa-para-escritorio?rc=mesa+para+escrit%C3%B3rio
https://www.shoptime.com.br/busca/rede-de-dormir-casal
https://www.shoptime.com.br/busca/espelheira-para-banheiro
https://www.shoptime.com.br/busca/sofa-retratil-3-lugares
https://www.shoptime.com.br/busca/guarda-roupa-casal-anjos
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Canal de vendas

Americanas Advertising

Catálogo

Ame Digital

Venda com a gente

NET (29/529) | SKY (33/433) | Oi TV (78) | Parabólica

Shoptime no WhatsApp

Mais Informações

Mais Informações

Formas de pagamento Cartões de crédito Shoptime, Visa, Aura, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express; Boleto bancário; Débito Online Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Visa Electron.

Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pelo Shoptime. 
O valor de oferta do produto será garantido após a �nalização da compra. Havendo divergência, prevalecerá o menor preço ofertado.

Voltar

Institucional

Dúvidas

Serviços

Cartão Shoptime

TV Shoptime

Ame Digital

acessibilidade Saiba mais

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / Fale conosco

Mapa do site

Shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar
navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. continuar e fechar
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https://www.shoptime.com.br/landingpage/atendimento
https://www.shoptime.com.br/landingpage/compre-pelo-telefone
https://americanasadvertising.com//?utm_source=site_marcas_shoptime&utm_medium=botao_footer&utm_campaign=botao_site_marcas
https://shoptime.com.br/catalogo
https://www.amedigital.com/?q=ame
https://www.shoptime.com.br/landingpage/venda-no-shoptime
http://www.shoptime.com.br/ofertasdatv/?chave=TV_FAIXA_FOOTER
https://www.shoptime.com.br/landingpage/whatsapp
https://www.shoptime.com.br/landingpage/acessibilidade
https://www.shoptime.com.br/landingpage/atendimento
https://www.shoptime.com.br/mapa-do-site
https://www.youtube.com/canalshoptime
https://www.facebook.com/CanalShoptime
https://www.instagram.com/canalshoptime
https://twitter.com/canalshoptime
https://t.me/canalshoptime
https://www.shoptime.com.br/landingpage/politicadeprivacidade
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página inicial móveis comércio comércio e estabelecimento móveis de aço roupeiro e guarda volumes

Favoritar Roupeiro De Aço 2 Vãos 8
Portas Com Fechadura
Pandin Cinza E Azul Del
Rey 1,90 M

ean: 1000016328647 Código: 1632864
descrição completa Roupeiro de Aço 2
vãos 8 portas com fechadura Pandin
importante para você Passar um pano
levemente umedecido com água ou
detergente neutro e em seguida um
pano seco para as limpe...

Mais informações

Conheça nossa política de troca

R$ 1.292,22 7%

R$ 1.201,76
em 1x no cartão de crédito  

Mais formas de pagamento

Avenida Aristeu de Andrade, Farol - Maceió…

Receba até
08 de fevereiro

R$ 998,93
R$ 928,93

Comprar

Comprar com

Este produto é vendido e entregue por Lojas
Martex. O Submarino garante a sua compra, do
pedido à entrega.

O que você tá procurando?

0

Compartilhar

Baixe o APP Black Friday Cupons Cartão Submarino Smartphones Livros Entrega em 3hOferta WOWWow!
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https://www.submarino.com.br/
https://www.submarino.com.br/categoria/moveis
https://www.submarino.com.br/categoria/moveis/comercio
https://www.submarino.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento
https://www.submarino.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento/moveis-de-aco
https://www.submarino.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento/moveis-de-aco/roupeiro-e-guarda-volumes
https://submarino.com.br/landingpage/atendimento_trocasedevolucoes
https://www.submarino.com.br/garantia/1956578561?buyboxToken=&condition=NEW&offerId=618918e090c8555037eb54c4&pricingId&productId=1956578561&productQty=1&productSku=1956578587&sellerId=18730090000131&sellerStoreId
https://www.submarino.com.br/lojista/18730090000131
https://www.submarino.com.br/denuncie/1956578561
https://www.submarino.com.br/avaliacao/1956578561
https://www.submarino.com.br/perguntar/1956578561
https://www.submarino.com.br/landingpage/atendimento?chave=prf_hm_ft_0_1_atendimento
https://www.submarino.com.br/landingpage/compre-pelo-telefone?chave=prf_hm_ft_0_2_canaldevendas
https://www.afiliados.com.br/
https://www.submarinoviagens.com.br/
https://americanasadvertising.com/?utm_source=site_marcas_submarino&utm_medium=botao_footer&utm_campaign=botao_site_marca
https://www.submarino.com.br/landingpage/venda-no-submarino?chave=prf_hm_ft_0_6_vendanosub
https://www.submarino.com.br/landingpage/home-cartao-submarino?chave=fin_hm_ft_0_7_cartao-sub
https://www.submarino.com.br/landingpage/amedigital?chave=prf_hm_ft_0_8_ame
https://www.submarino.com.br/
https://www.submarino.com.br/listas/favoritos
https://sacola.submarino.com.br/#/basket
https://www.submarino.com.br/mapa-do-site
https://b2wsubmarino.onelink.me/6qca?pid=TT&c=home_mob_TT&af_dp=suba%3A%2F%2Fhome&af_web_dp=https%3A%2F%2Fwww.submarino.com.br%2Flandingpage%2Fapp-mobile&chave=prf_hm_tt_0_1_app
https://www.submarino.com.br/especial/black-friday?chave=prf_hm_tt_0_1_blackfriday2021
https://www.submarino.com.br/landingpage/cupom-de-desconto-submarino?chave=prf_hm_tt_0_1_cuponeria
https://www.submarino.com.br/landingpage/ofertas-cartao-submarino?chave=prf_hm_tt_0_1_finance
https://www.submarino.com.br/categoria/celulares-e-smartphones?chave=prf_hm_tt_0_1_smartphones
https://www.submarino.com.br/categoria/livros?chave=prf_hm_tt_0_1_livros
https://www.submarino.com.br/lojista/lojas-americanas-33014556000196?chave=prf_hm_tt_0_1_o2o
https://www.submarino.com.br/especial/oferta-do-dia?chave=prf_hm_tt_0_1_wow
https://www.submarino.com.br/landingpage/politica-de-privacidade
https://www.submarino.com.br/landingpage/politica-de-privacidade
https://www.submarino.com.br/landingpage/politica-de-privacidade
https://www.submarino.com.br/landingpage/politica-de-privacidade
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Informações do produto

ean: 1000016328647 

Código: 1632864 

descrição completa 

Roupeiro de Aço 2 vãos 8 portas com fechadura Pandin 

importante para você 

Passar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as limpezas do dia a dia. 

Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros. 

Evitar expor utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas. 

Não armazenar produtos corrosivos, exemplo: ácido, cloro etc. 

ficha técnica 

Modelo GRF502 08. 

Medidas externas do roupeiro: Altura:193 cm. Largura: 69 cm. Profundidade: 40 cm. 

Medidas internas dos vãos: Altura: 43 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm. 

COMPOSIÇÃO 

Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos. 

Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm). 

8 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta. 

Fechamento por fechadura tipo Yale com 2 chaves. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos. 

Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). 

8 cabides de nylon. 6 pés reguláveis em pvc. 

Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza. Pintura em esmalte sintético nas demais cores. Este produto será entregue desmontado. O
produto é de fácil montagem e vem acompanhado de seu manual. Possui dobradiças internas. 

GARANTIA 

12 meses contra qualquer defeito de fabricação.

Ficha técnica

Código 1956578561

Cor Cinza E azul del rey

Comprimento (metro 1,90 M

Fabricante Pandin

Marca Pandin

Material Aço

denunciar anúncio

avaliações

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando,
você concorda com a nossa Política de Privacidade. continuar e fechar

Anexo Frete III (0973961)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 279

https://submarino.com.br/landingpage/atendimento_trocasedevolucoes
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https://www.submarino.com.br/avaliacao/1956578561
https://www.submarino.com.br/perguntar/1956578561
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ajude outros compradores, 
seja a primeira pessoa a fazer uma avaliação!

avaliar

Dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas

faça a primeira :)
escrever pergunta

sugestão de produtos

Atendimento 4003-5544

Canal de vendas

Programa de afiliados

Submarino Viagens

americanas advertising

Venda no Sub

Cartão Sub

Ame

guarda roupa casal 8 portas tenda gazebo aluminio 3x3 sanfonada cuba para banheiro guarda roupa closet aparador buffet e cristaleira base box b

Mais Informações

Mais Informações

Voltar

Institucional

Dúvidas

Cartão Submarino

Submarino Viagens

Eventos

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando,
você concorda com a nossa Política de Privacidade. continuar e fechar
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Formas de pagamento Cartões de crédito Submarino, Visa, Aura, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express; Boleto bancário; Débito Online Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Visa Electron.

Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pelo Submarino. O valor de oferta do produto será garantido após a finalização da compra. Havendo divergência,
prevalecerá o menor preço ofertado.

acessibilidade Saiba mais

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 492.513.778.117 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / Fale com o Sub

Mapa do site

Sua história começa aqui.

Submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando,
você concorda com a nossa Política de Privacidade. continuar e fechar
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Ao Senhor Chefe Substituto da SEIC.
 
Senhor Servidor,
 
Em face do acompanhamento da tramitação de

autos em que esta Seção de Biblioteca figura como
interessadea, não obstante o seu atual trâmite, verificando a
formação da estimativa de preços do item demandado,
notadamente no que pertine à cotação por oferta em sítio na
rede mundial de computadores, consultamos Vossa Senhoria
acerca da plausibilidade em elencar, como item a ser
computado para obtenção de média de preços, as ofertas
existentes nos sítios em que se faz necessário aditar o preço
do frete, uma vez que nas regras editalícias futuras, as
despesas com a entrega do objeto deverão ser custeadas pelo
futuro contratado.

Como se vê em consultas anexadas aos autos, nos
eventos acima, o custo total do item tem sensível alteração,
posto que o frete para o CEP deste Tribunal, utilizado a título
de informação, representa o montante de R$ 928,70
(novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos), em sua
menor cobrança.

Isto posto, uma vez que o objeto pretendido já fora
licitado em duas oportunidades e malogradas as tentativas de
aquisição, inclusive uma delas restando deserta, de ordem,
clamo a atenção de Vossa Senhoria quanto à manutenção da
estimativa, tendo como elementos para a formação de média,
os valores cotados nas empresas praticantes do E-comerce
sem a adição do custo de frete.

Atenciosamente.
Despacho SBE 0973962         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 282



Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 16/11/2021, às 18:06, 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
0973962 e o código CRC 20BC3487.

0003415-52.2021.6.02.8000 0973962v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
 
 
À SEIC, para ciência e manifestação com relação ao

pedido formulado pela Seção de Biblioteca e Editoração,
Despacho SBE 0973962.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/11/2021, às 10:22, 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
0975102 e o código CRC 18210F04.

0003415-52.2021.6.02.8000 0975102v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
À Coordenadoria de Material e Patrimônio.
 
Senhora Coordenadora,
 
Com a devida vênia, após leitura do despacho de

Vossa Senhoria, de evento SEI 0975102, bem como, ao nos
debrurçarmos sobre a média apresentada pela SEIC, desta
feita com a orientação da Ilustre Chefe da Seção de Biblioteca
e Editoração, temos as seguintes considerações, em
aditamento à anterior manifestação desta seção:
1) trata-se, a manifestação anterior, subscrita por este servidor, de
singela ponderação acerca do apontamento realizado, não se
revestindo de pedido, posto que exorbitaria do rito ordinário do
procedimento;
2) a média de preço lançada pela unidade, correspondente a
R$ 1.357,91 (um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e
um centavos), considerou todos os valores pesquisados, inclusive o
maior e o menor, cujo desvio padrão pode autorizar, para efeito de
formação da média, a exclusão daqueles.

Sendo estas as novas ponderações, submeto à
apreciação de Vossa Senhoria.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 18/11/2021, às 15:25, 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
0975406 e o código CRC 969EB275.
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de procedimento que visa à aquisição de

guarda-volumes com 8 portas simétricas, com largura extra
para armazenar mochilas e capacetes de motociclistas,
fabricado totalmente em aço galvanizado.

 
Após a confeccção de  um novo Termo de

Referência (0963221) e Anexo (0964003) pela unidade
demandante, esta unidade realizou pesquisa que incluiu como
fonte: a) buscas nos sítios de comércio eletrônico de
empresas do ramo, b)  pesquisa  com a ferramenta de Banco
de Preços e c) solicitação de propostas a empresas, 
chegando-se  ao valor médio estimado de R$ 1.357,91 (mil e
trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos).

 
A Unidade demandante, a partir da pesquisa

realizada pela SEIC, ressaltou a necessidade de inclusão do
preço do frete no valor final do bem cotado 0973962.
Posteriormente, a mesma unidade interessada destacou que o
valor médio estimado incluiu todos os valores pesquisados,
inclusive o maior e o menor, cujo desvio padrão pode
autorizar, para efeito de formação da média, a exclusão
daqueles 0975406.

 
Levando em consideração a cooperação trazida pela

respectiva unidade demandante, mostra-se pertinente a
inclusão dos valores referentes ao frete nas cotações
realizadas em sítios da internet, por se  entender que tal
custo, de fato, impacta no valor final do produto.

 
A despeito da ausência de obrigatoriedade para o

descarte do maior e menor valor encontrados na pesquisa de
preços, visando a permitir uma cotação mais aproximada da
realidade e de forma a prevenir uma nova licitação deserta,
uma vez que os valores estimados nas duas últimas pesquisas
de preço foram bastante próximos, esta unidade entende como
plausível a retirada dos valores discrepantes, quais sejam o
maior valor, por se mostrar muito maior em relação aos
demais, e os três menores valores também, por serem muito
afastados dos demais e da média atingida e não traduzirem a
realidade do mercado local.

 
Com essas considerações, incluindo-se os valores

do frete às cotações obtidas em sítios eletrônicos 0976189 e
excluindo o maior e os três menores preços encontrados,
apresenta-se uma nova pesquisa de preços:

 
FORNECEDOR PREÇO (R$) OBSERVAÇÃO
NILKO 3.045,01 Proposta 0970318
               
SUBMARINO
                        

2.221,15
                               

https://www.submarino.com.br/produto/1956578561?
epar=bp_pl_00_go_smartshopping_mv_geral_gmv&epar=bp_pl_00_go_smartshopping_mv_geral_gmv&opn=XMLGOOGLE&WT.srch=1&utm_medium=buscappc&utm_source=google&utm_campaign=marca%3Asuba%3Bmidia%3Abuscappc%3Bformato%3Apla%3Bsubformato%3A00%3Bidcampanha%3Asmartshopping_mv_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIxcbvuf-
Q9AIVARLnCh2IVAo7EAQYASABEgId-_D_BwE

AMERICANAS 2.221,15 https://www.americanas.com.br/produto/1956578561?epar=bp_pl_00_go_mv_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=EAIaIQobChMIxcbvuf-Q9AIVARLnCh2IVAo7EAQYAyABEgJhgvD_BwE

SHOPTIME 2.073,50 https://www.shoptime.com.br/produto/1956579774?epar=bp_pl_00_go_pla_mv_geral_3p&opn=GOOGLEXML&WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_pla_mv_geral_3p&utm_medium=buscappc&utm_source=google&utm_campaign=marca:shop%3Bmidia:buscappc%3Bformato:pla%3Bsubformato:00%3Bidcampanha:pla_mv_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIxcbvuf-
Q9AIVARLnCh2IVAo7EAQYAiABEgIh-_D_BwE

MAGAZINE DOS
MOVEIS EIRELI 1.490,00

Relatório do Banco de Preços 0972441

GREEN &
WHITE
DISTRIBUICAO
DE ALIMENTOS
LTDA

1.379,59

 

SANTA
TEREZINHA
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

978,50

GUILHERME
XAVIER PIVA
EIRELI

872,00

ARDO DO
BRASIL
DISTRIBUIDORA
DE PECAS E
SERVICOS LTDA

713,00

VALOR MÉDIO ESTIMADO R$ 1.877,08

 

Assim, a partir de nova realização de pesquisa de
preços, utilizando-se a média aritimética dos preços
encontrados e passíveis de utilização, chega-se ao valor médio
de R$ 1.877,08 (mil e oitocentos e setenta e sete reais e
oito centavos).

 

Com as considetrações já trazidas no
despacho 0970605, entendemos que essa contratação
deverá ocorrer por meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, com restrição de participação a micro e
pequenas empresas.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 19/11/2021, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/11/2021, às 12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976034 e o código CRC 736359E4.

0003415-52.2021.6.02.8000 0976034v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos da aquisição de 01 (um)

armário tipo guarda-volumes, de acordo com o Termo de Referência
SBE 0963221, Anexo Único, 0964003.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 0966355, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 0976034.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, para para elaboração da
minuta do instrumento convocatório, em atendimento do artigo 4º,
Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, com consequente
remessa à AJ-DG para a competente análise.

 
Concomitantemente, à COFIN para realização da reserva

de crédito.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 19/11/2021, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho COMAP 0976293         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 289



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
0976293 e o código CRC 5471FBB9.

0003415-52.2021.6.02.8000 0976293v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À SGO,
 
Para reserva de crédito.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/11/2021, às 13:10,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976308 e o código CRC EA99E05D.

0003415-52.2021.6.02.8000 0976308v1
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 22/11/2021, 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
0976755 e o código CRC EEA69F1B.

0003415-52.2021.6.02.8000 0976755v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 24/2021 - RO 838.

Observação:

ND 430/2021 (0924789) ANULADA PARA EMISSÃO DO PE 24/2021
COM O NOVO VALOR.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 22/11/2021, 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
0976757 e o código CRC 29E5236A.
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                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  

 
PROCESSO Nº 0003415-52.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
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, objetivando a 
aquisição de material permanente – guarda-volumes, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, 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 
permanente – guarda-volumes, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia, será de, no mínimo, 03 (três) meses, a contar do 
recebimento definitivo das peças. 
 
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; 

Minuta de edital (0977814)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 297



 
3 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 de cada 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, 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. O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 1.877,08 (um mil, oitocentos e 
setenta e sete reais e oito centavos), que, de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
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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 Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
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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) 

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

licitante nos remanescentes. 
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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. 

11 - DOS RECURSOS. 
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11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

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

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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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 
 

Minuta de edital (0977814)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 311



 
1

7 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 45 
(quarenta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá 
ser enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
localizado na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D – Antares, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: 
(82) 3328-1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, no prazo de até 03 dias 
úteis, contados do recebimento, à unidade demandante acerca do 
recebimento, a quem caberá aferir a correspondência do item adquirido com 
as especificações do edital; 

b) definitivamente, pela unidade demandante, no prazo máximo de 05 dias 
úteis, contados da comunicação referida na alínea “a”, após avaliação da 
correspondência do objeto com as prescrições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.5. 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. 
 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, sem prejuízo das multas 
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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.  No exercício da execução do contrato, o descumprimento de cláusulas 
contratuais, por parte do fornecedor, ensejarão, garantido o contraditório e ampla defesa, 
o seguinte:: 
 

a) Advertência, no caso de descumprimento de cláusulas contratuais que não 
impliquem em atraso de fornecimento, ou inexecução total do contrato; 
 
b) Multa pecuniária no percentual de 1% (um por cento), por dia de atraso no 
fornecimento ou regularização da entrega do objeto contratual, até o limite de 15%   
(quinze por cento); 
 
c) Multa pecuniária no percentual de 15% (quinze por cento), em face da não entrega 
do objeto, bem como atraso no fornecimento ou regularização deste, superior a 30 
(trinta) dias corridos. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
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por prazo não superior a 01 (um) ano; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
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17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 44.90.52. 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

j) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os 
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, 
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no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas 
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para 
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

e) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

f) Acondicionar o material, obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original 
do fabricante ou de instituição revendedora, desde que preservadas as 
medidas de proteção do item, idealizadas pelo fabricante do bem; 

g) Providenciar para que a embalagem contenha etiqueta com breve descrição 
do material e sua quantidade; 

h) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

i) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

j) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

k) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

l) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

m) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
22.1.  Considerando a singularidade do fornecimento, deverá o item pertinente 
ao fornecimento ser acondicionado em embalagem que utilize material reciclável, 
declarado no ato de fornecimento pela contratada, sem prejuízo da garantia 
de proteção durante ciclo de movimentação até a entrega do objeto. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

Minuta de edital (0977814)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 317



 
2

3 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 

Minuta de edital (0977814)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 318



 
2

4 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações do item; 
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 

1. OBJETO: 

Aquisição de 01 (um) armário tipo guarda-volumes, Conforme 
especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

  

2. JUSTIFICATIVA: 

Atender a prescrição consignada na Instrução Normativa CNJ 
n.º 3, de 13/05/2020, que, em seu art. 5º, relativa à disponibilização 
de guarda-volumes para auxílio aos usuários das unidades de biblioteca, no 
âmbito da Justiça Federal. 

  

3. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

  

3.1. Prazo de entrega, nesta capital: 45 (quarenta e cinco) 
dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de 
Fornecimento ou Nota de Empenho. 

3.2. Local da Entrega: almoxarifado do Tribunal Regional, 
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; 

3.3. Prazo de garantia: mínimo 03 (três) meses, contados do 
recebimento definitivo do item adquirido. 

  

4  RECEBIMENTO DOS BENS 

  

4.1. Os materiais serão recebidos: 

4.1.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis, contados do recebimento, à unidade 
demandante acerca do recebimento, a quem caberá aferir a correspondência 
do item adquirido com as especificações do edital. 

4.1.2 Definitivamente, pela unidade demandante, no prazo 
máximo de 05 dias úteis, contados da comunicação referida no Subitem 
4.1.1, após avaliação da correspondência do objeto com as prescrições 
estabelecidas no Termo de Referência. 

4.1.3. O equipamento deve ser acondicionado em caixa ou 
embalagem original do fabricante ou de instituição revendedora, desde que 
preservadas as medidas de proteção do item, idealizadas pelo fabricante do 
bem. 
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4.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve 
descrição do material e quantitativo. 

4.1.5. As notificações pertinentes à execução contratual 
poderão ser realizadas por meio de correio eletrônico, que deverá ser 
indicado pelo potencial fornecedor, no ato de participação no certame 
licitatório. 

  

5. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

  

5.1. A gestão será exercida pela Seção de Biblioteca e 
Editoração, à qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer da 
execução do contrato. 

5.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa 
perante o Tribunal ou a terceiro, a entrega de material e potencial montagem 
do bem adquirido estarão sujeitos ao amplo e irrestrito acompanhamento, 
por parte dos agentes públicos do órgão licitante. 

  

6. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

  

6.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando 
rigorosamente os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no 
Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, 
observando as normas técnicas exigidas, apresentando todas as informações 
eventualmente solicitadas; 

6.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos 
materiais, mão-de-obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, 
impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o 
fornecimento; 

6.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega e potencial montagem do material, incluindo as 
entregas feitas por transportadora; 

6.4. Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, 
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo 
do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de aceites e 
pagamentos. 

  

7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: 

  

7.1. Considerando a singularidade do fornecimento, deverá o 
item pertinente ao fornecimento ser acondicionado em embalagem que 
utilize material reciclável, declarado no ato de fornecimento pela contratada, 

Minuta de edital (0977814)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 321



 
2

7 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

sem prejuízo da garantia de proteção durante ciclo de movimentação até a 
entrega do objeto. 

  

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

  

8.1. O custeio das despesas com a aquisição pretendida 
correrão à conta dos recursos orcamentarios aprovados para a utilização da 
Seção de Biblioteca e Editoração no ano de 2021. 

  

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. No exercício da execução do contrato, os 
descumprimentos de cláusulas contratuais, por parte do fornecedor, 
ensejarão, garantido o contraditório e ampla defesa, o seguinte: 

9.1.1 Advertência, no caso de descumprimento de cláusulas 
contratuais que não impliquem em atraso de fornecimento, ou inexecução 
total do contrato; 

9.1.2. multa pecuniária no percentual de 1% (um por cento), 
por dia de atraso no fornecimento ou regularização da entrega do objeto 
contratual, até o limite de 14% ( quinze por cento); 

  

9.1.3. multa pecuniária no percentual de 15% (quinze por 
cento), em face da não entrega do objeto, bem como atraso no fornecimento 
ou regularização deste, superior a 30 (trinta) dias corridos; 

9.1.4. impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, bem como 
descredenciamento do SICAF, por igual período, no caso de inexecução 
contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções pecuniárias pertinentes. 

 

 

  

TONY WARREN GOMES DE SÁ 

        Técnico Judiciário 

 

 

                   VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA 

                                   Chefe de Seção 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 

ESPECIFICAÇÕES: 

  

Guarda-volumes com 8 portas simétricas, fabricado 
totalmente em aço galvanizado 100% com imersão de zinco, conforme NBR 
7008 ZC/Z100 ou de qualidade superior, conforme especificações 
consignadas neste anexo, bem como em seu Termo de Referência.  

  

COMPOSIÇÃO: 

1 – Módulo pintado, uniformemente, na cor CINZA, de corpo 
único (inteiriço). 

2 – Portas na cor AZUL ROYAL; 

3 – Portas com fechaduras cilíndricas padrão, com segredos 
diferentes, escudo antirrisco e 02 chaves por porta. Cada porta e suas 02 
chaves, deverão ser identificadas com números; 

4 – Pintura eletrostática em epoxi-pó, em todo Guarda 
Volumes; 

5 – Sistema de dobras enroladas, livres de arestas, em todas 
as peças do Guarda Volumes; 

6 – Portas embutidas, com dobradiças reforçadas 
internamente; 

7 – Armário com no mínimo 04 pés elevados, com niveladores 
reguláveis, preferencialmente; 

8 – Resistência mínima de 25 kg por compartimento; 

9 – Garantia mínima: 03 (meses), contados da data de 
recebimento definitivo do objeto; 

10 – Os compartimentos individuais, deverão acondicionar os 
objetos de volume médio a grande, como capacetes para motocicletas, 
mochilas grandes com notebooks, etc… 

  

DIMENSÕES MÍNIMAS DO GUARDA VOLUMES: 

Largura: 700 mm 

Altura: 1820 mm 

Profundidade: 450 mm 

Peso máximo: 40 Kg 
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DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PORTAS: 

Largura: 350 mm 

Altura: 420 mm 

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, 
de até 10% para mais. 

  

 

 

 

 

 

Altura: 420 mm 

 

. 
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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
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À AJ-DG, para análise da minuta de edital, visando à

repetição do certame, após juntada de novo termo de
referência e nova pesquisa de preços.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/11/2021, às 17:06, 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
0977815 e o código CRC 723DEA46.

0003415-52.2021.6.02.8000 0977815v1

Despacho SLC 0977815         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 326



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 : 0003415-52.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL PERMANENTE - GUARDA VOLUMES.

 

Parecer nº 1411 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de
material permanente – guarda-volumes, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte,
por sua Seção de Biblioteca e Editoração, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência 0963221 e seu anexo único
(0964003).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Seção de Biblioteca e Editoração providenciou a

confecção do Termo de Referência 0963221, objetivando à aquisição
de material permanente – guarda-volumes, necessário para atender
as demandas ordinárias de manutenções desta natureza, das
Unidades Administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
A Decisão 2256 (0953587) da Presidência autorizou a

realização do certame, tendo em vista o fracasso do Pregão
Eletrônico 42/2021 (0957178).

 
O termo de referência foi aprovado pelo Senhor

Secretário de Administração, conforme se observa do Despacho
GSAD 0966355, e pela Secretaria Judiciária (0966112).

 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os autos

para realização da pesquisa de preços (0976189), apresentando, por
meio do despacho SEIC 0976034, com base nos parâmetros de
pesquisa, o valor médio da contratação pretendida, estimado em R$
1.877,08 (um mil oitocentos e setenta e sete reais e oito centavos),
conforme detalhamento em quadro-resumo, sugerindo, por fim, que a
aquisição fosse realizada por meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com restrição de participação a microempresas e
empresas de pequeno porte.

 
Consta no evento SEI nº 0976755 a reserva de crédito

com valor suficiente para cobrir a despesa objeto deste
procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta de edital, elaborada para conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na
participação do certame, em virtude do valor estimado da aquisição
e que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já fundamentado em outros procedimentos
semelhantes, tudo com base no entendimento do TCU (Acórdão
2.166/2014 – Plenário).

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que foram

verificadas pelas unidades competentes, passaremos a opinar quanto
aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação da

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais de licitação
e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,  abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do
Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga a Lei

nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de sua publicação,
conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de Licitações

faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo prazo de 2 (dois)
anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de toda

instrução precedente, há que se registrar tal opção na minuta do
edital, como já consta em seu preâmbulo (0977814). 

 
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
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dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados como

bens comuns, tem-se que os objetos da presente licitação podem ser
adquiridos via pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02
c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram devidamente
observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento contém

todos os elementos necessários, segundo as prescrições do art. 8º do
Decreto nº 12.024/2019, quais sejam, a justificativa da contratação, o
termo de referência, a planilha de custo, previsão orçamentária e a
minuta do edital, sendo que esta não traz cláusula restritiva ou
impertinente para a execução do objeto contratual, obedecendo,
destarte, ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura da
licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à habilitação

são autorizadas em lei e compatíveis com o contrato a ser executado,
conforme preceituam os arts. 27 a 31 da Lei de Licitações e o art.
40 do Decreto nº 12.024/2019; que é objetivo o critério de
julgamento adotado, conforme disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma
Lei; havendo regular previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do edital
estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º, Lei nº
8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das prescrições

legais e regulamentares a exclusividade de participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da legislação
de regência.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em face do que determina 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 pertinente lista de verificação, prevista
no Anexo I:

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento/Observação

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado processo
administrativo específico para
a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de NÃO 0895769
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contratações?

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade
pública que demanda a futura
contratação?

SIM 0963221

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão
contratados?

SIM
0963221
0964003

5
O Termo de Referência contém
justificativa para
enquadramento do objeto como
bem e/ou serviço comum?

SIM 0963221

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do
Pregão Presencial em
detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção
de marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo
do processo de licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o
agrupamento de itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade
técnica?

N/A  

11

A exigência da capacitação
técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância
técnica e de valor significativo
do objeto de licitação, sem
exigência de quantidades
mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê
regras claras para a
apresentação de atestados de
capacidade técnica?

N/A  

13

As quantidades mínimas
exigidas para comprovação da
capacitação técnico
operacional estão devidamente
justificadas em face da
natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em
percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade
de apresentação de atestados
independentes para cada
capacitação técnica a ser
comprovada?

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou
visita técnica?

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

O Termo de Referência contém
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17 justificativa para a cotação de
quantidade inferior à
demandada?

N/A  

18

O Termo de Referência contém
justificativa para contratação
de serviços mediante alocação
de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência
contempla levantamento de
mercado com análise de outras
soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou
localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-
se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou
desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos
da futura contratação?

SIM 0963221

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM 0963221

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM
0966355
0966112

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 0976034

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 0976034

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

SIM
0976034
0976189

27

A Seção de Compras analisou
os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM 0976034

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém
previsão de participação
exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e
sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item
da contratação?

SIM 0977814

29

Os autos contém justificativa
para o afastamento da
exclusividade prevista para
microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

N/A  

A minuta do edital contém
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30

previsão de direito de
preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso
de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor
preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém
previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto
da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48,
inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém
disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação
de entidade preferencial em
razão do valor da contratação
(caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo
administrativo estão instruídos
com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as
exigências que tenham
potencial para reduzir o
universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla
anexos com orçamento
detalhado em planilhas que
expressem a composição de
todos os custos unitários afetos
aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

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 0977814

37
As exigências de habilitação
jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0977814

38

As exigências relativas à
regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital
estão de acordo com a
legislação?

SIM 0977814

39
A forma de divulgação de
licitação está de acordo com o
valor a ser contratado?

SIM 0977814

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios SIM 0977814
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40 de habilitação econômico-
financeira?

SIM 0977814

41
A minuta de edital contém
critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas?

SIM 0977814

42
A minuta de edital se abstém
de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase
de julgamento da licitação?

SIM 0977814

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?

N/A  

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e
modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos
serviços?

SIM 0977814

45

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição das
obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 0977814

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 0977814

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem
em inadimplemento?

SIM 0977814

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).

SIM 0977814

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 0977814

50

A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da
remuneração com os
resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata
contém cláusula com previsão
de reajuste e/ou repactuação de
preços?

N/A NOTA DE
EMPENHO

52

A minuta do contrato/ata
contém norma estabelecendo,
para a fornecedora, a obrigação
de devolver valores
eventualmente recebidos em
excesso?

NÃO  
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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 0977814

55

Foi verificada a eventual
incidência das exceções
previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e
aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria
jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da
Lei nº 8.666/93

 EM CURSO

57

Consta a autorização da
autoridade competente para a
abertura da fase externa da
licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V,
do Decreto 5.450/05

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto
nº 5.450/05

 Próxima fase

59

Consta a designação do
pregoeiro e equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei
nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Próxima fase

60

Em se tratando de licitação
destinada à formação de atas
de registro de preço, houve
divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção
de registro de preços? Caso
negativo, existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

Os autos do processo contêm
documento indicativo da
existência de recursos
orçamentários para suportar a
despesa?

SIM 0976755

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  

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da
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63 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 do edital constante do evento SEI
nº 0977814, de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando à aquisição imediata de material permanente – guarda-
volumes, conforme especificações e condições ali assentadas, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste TRE/AL.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
24/11/2021, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/11/2021, às 14:34, 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
0977882 e o código CRC AC3E8681.

0003415-52.2021.6.02.8000 0977882v13
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CONCLUSÃO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Considerando 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
no Parecer AJ-DG nº 1411/2021 (0977882), aprovando a
Minuta de Edital (0977814), submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a
abertura da fase externa para repetição do presente certame,
na modalidade  PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando à aquisição imediata de material
permanente – guarda-volumes, conforme especificações e
condições ali assentadas, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste TRE/AL.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/11/2021, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978285 e o código CRC 466340D6.

0003415-52.2021.6.02.8000 0978285v1
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PROCESSO : 0003415-52.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Aquisição de material permanente - Guarda Volumes

 

Decisão nº 2777 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

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 e e art.
19 da Lei nº 14.133/2021, a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO, objetivando  à aquisição imediata de material
permanente - guarda-volumes, de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração, conforme Termo de Referência
(0963221) e especificações do Anexo Único (0964003), elaborado
pela Seção de Biblioteca e Editoração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(0977814), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1411/2021 (0977882) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/12/2021, 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
0978391 e o código CRC 6C166A0E.

0003415-52.2021.6.02.8000 0978391v3
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DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Dada a natureza da aquisição em tela, de caráter

descricionário, e considerando o baixo valor estimado para
a aquisição, não se justificando assim, s.m.j., a convocação de
pregoeiro para realizar o certame no período de recesso,
peço-lhe vênia para sugerir que a compra seja reprogramada
para o próximo exercício e, se assim também entender Vossa
Senhoria, que os autos sejam direcionados à COFIN, para
anulação da reserva de crédito de evento 0976755 e, tã logo
disponível os créditos do Orçamento 2022, proceder à nova
reserva, no sentido de possibilitar a abertura da fase externa
do certame, na forma autorizada pela Presidência, na Decisão
2777 (doc. 0978391).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2021, às 15:36, 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
0983699 e o código CRC 62ACF6DA.

0003415-52.2021.6.02.8000 0983699v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
 
 
Senhor Presidente,
 
Submeto ao crivo de V. Exa. proposição apresentada pelo

sr. Secretário de Adminstração no sentido de que a aquisição
de material permanente (guarda-volumes) pretendida nestes autos e
já autorizada por essa Presidência (0978391), seja reprogramada
para o próximo exercício, com a consequente anulação da reserva de
crédito de evento 0976755 pela COFIN.

O sr. Secretário de Administração informa que a medida
se justifica em razão do baixo valor estimado para a aquisição, não se
justificando, sob sua óptica, a convocação de pregoeiro para realizar
o certame no período de recesso.

Sugere, portanto, que tão logo disponível os créditos do
Orçamento 2022, nova reserva será realizada, no sentido de
possibilitar a abertura da fase externa do certame, tudo na forma já
autorizada pela Presidência, na Decisão 2777 (doc. 0978391).

Esta Diretoria nada tem a opor ao acolhimento da
proposição, razão pela qual conclui os autos a V. Exa. para a
necessária e competente deliberação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/12/2021, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984106 e o código CRC 01F64B5B.
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PROCESSO : 0003415-52.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Reprogramação da Aquisição de material permanente (guarda-volumes).

 

Decisão nº 2922 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0984106, onde é
apresentada proposição feita pelo Secretário de Adminstração no
sentido de que a aquisição de material permanente (guarda-volumes)
pretendida nestes autos e já autorizada por essa
Presidência (0978391), seja reprogramada para o próximo exercício,
com a consequente anulação da reserva de crédito de
evento 0976755 pela COFIN.

O Secretário de Administração informa que a medida se
justifica em razão do baixo valor estimado para a aquisição, não se
justificando, sob sua óptica, a convocação de pregoeiro para realizar
o certame no período de recesso.

Sugere, portanto, que tão logo disponível os créditos do
Orçamento 2022, nova reserva será realizada, no sentido de
possibilitar a abertura da fase externa do certame, tudo na forma já
autorizada pela Presidência, na Decisão 2777 (doc. 0978391).

 Do exposto, ACOLHO a proposição, para que seja
reprogramada a aquisição para o próximo exercício, e anulação da
reserva de crédito de evento 0976755 pela COFIN.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/12/2021, às 17:01, 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
0984285 e o código CRC 708BA429.

0003415-52.2021.6.02.8000 0984285v7
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DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências da Decisão nº 2922 (0984285).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/12/2021, às 19:13, 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
0988077 e o código CRC 9C8415A8.

0003415-52.2021.6.02.8000 0988077v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/12/2021 11:19
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 PE 24

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70280 INV MOVEIS

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

22/11/2021 0003415-52.2021.6.02 - 0,00

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE GUARDA VOLUMES, CONFORME DESPACHO SEIC (0976034).
DESPACHO COFIN (0976308). SEI0003415-52.2021.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

22/11/2021 Inclusão 1.877,08

14/12/2021 Anulação 1.877,08

Operações

1  de      1001
Versão Data/Hora

14/12/2021 11:15:56
Operação
Alteração
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021RO000926 - PE 24 ANULADO.

Observação:

- VIDE DECISÃO DOC 0984285.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 14/12/2021, 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
0988383 e o código CRC 87BA4636.
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DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2022.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 
Senhor Secretário, 
 
Em face do fundamento que motivou o

sobrestamento da aquisição requerida por esta unidade,
consignada no despacho GSAD 0983699, superada a questão
e atingido o gatilho para retomada da instrução destes autos,
solicito a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de
impulsionar os presentes, sugerindo a aferição da
plausibilidade em se renovar a estimativa de preços, em
proteção ao sucesso do futuro certame.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 08/03/2022, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022842 e o código CRC 4A542E37.

0003415-52.2021.6.02.8000 1022842v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
Em atenção ao Despacho 1022842, solicito à SBE

informar se consta na programação de compras da Unidade
para o corrente exercício a aquisição do item assinalado,
inclusive no que respeita ao aspecto orçamentário.

Em paralelo, solicito à COMAP avaliar,
previamente, se a compra poderá ser incorporado à
programação da Unidade, posto que, presumivelmente, a
resposta à indação acima será negativa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/03/2022, às 01:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023517 e o código CRC 15383405.

0003415-52.2021.6.02.8000 1023517v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao solicitado por Vossa Senhoria,

esclareço que a aquisição em comento não figurou na
proposta orçamentária referente a esta unidade, em face da
potencial aquisição antes demandada (0895769).

 Havendo, não obstante, a possibilidade de
efetuação de remanejamento de outra aquisição planejada,
considerando eventual futuro pronunciamento da COMAP, em
sentido negativo ao consultado.

Respeitosamente.
 

Vera Lucia Ferreira de Oliveira
Chefe da SBE

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 09/03/2022, 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
1023763 e o código CRC 2B844D99.
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
Acuso ciência do Despacho SBE 1023763 e remeto

os autos à COMAP, na forma do Despacho GSAD 1023517.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/03/2022, às 20:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1028570 e o código CRC A1B4D833.

0003415-52.2021.6.02.8000 1028570v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
 
À SAD, informando que a aquisição do guarda-

volumes não poderá ser suportada pelo orçamento disponível
para a SEPAT, cujo saldo atualmente é de pouco mais de R$
3.000,00 (três mil reais), valor este insuficiente, inclusive,
para atender as demandas da unidade programadas para o
exercício de 2022, tendo em vista a realização de
alguns remanejamentos que reduziram, significativamente, o
orçamento em questão.

 
Contudo, diante da necessidade de adquirir o

referido item, foi solicitado crédito adicional, nos autos do
Procedimento SEI nº 0001973-17.2022.6.02.8000, Despacho
SEPAT 1028431, para atendimento do pleito da Seção de
Biblioteca e Editoração.

 
Sendo o que tínhamos a informar, coloco-me à

disposição para dirimir eventuais dúvidas.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 24/03/2022, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033775 e o código CRC A0165569.

0003415-52.2021.6.02.8000 1033775v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
À SBE, para, à vista do Despacho COMAP 1033775,

renovar a instrução em autos apartados, devendo revisar o
termo de refrência, no sentido dele expurgar exigências que
possam ter levado ao fracasso do certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/03/2022, às 14:37, 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
1035553 e o código CRC 129C77D7.

0003415-52.2021.6.02.8000 1035553v1
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INFORMAÇÃO Nº 1976 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBE

Senhora Coordenadora,
 
Em que pese a recomendação assentada no Despacho

GSAD (1035553), para que esta SBE renove, em autos apartados, o
pedido relacionado à aquisição de um Guarda-Volumes , objeto
deste Processo; esta unidade, realizando buscas na rede mundial de
computadores, localizou a anexa ARP - Ata de Registro de Preços
nº 18/2021 - Pregão nº13/2021 (1043315), oriunda do
Instituto Federal de Educação do Paraná, na qual consta o
referido material permanente.

Sendo assim, considerando o fracasso do procedimento
licitatório, anteriormente realizado neste Tribunal para tal fim, e,
ainda, a persistência do interesse na aquisição em tela, vimos
submeter ao crivo de Vossa Senhoria, bem como análise e
deliberação das unidades competentes deste Regional, a proposta de
adesão à Ata de Registro de Preços nº 18/2021, acima mencionada,
especificamente quanto ao seu item "12 - ARMÁRIO EM ABS COM 8
COMPARTIMENTOS".

Especificação:

item "12", Armário em ABS com 8 Compartimentos 70 X 46
X 183cm, localizado na página 8 da Ata de Registro de Preços
(1037568):

  - corpo do armário  - na cor Cinza
  - portas - na cor Azul Royal
 

No tocante à disponibilidade orçamentária, cabe
registrar que, de acordo com o documento 1033775, foi solicitado
pela SEPAT o montante de R$ 1.876,00 (mil, oitocentos e setenta e
seis reais), a título de crédito suplementar, para cobrir gastos dessa
natureza. Como o valor estimado na ARP para o Guarda-Volumes é de
R$ 3.000,00, seria necessário o remanejamento  orçamentário 
complementar no valor de R$ 1.124,00 para arcar com a despesa
total.
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Dessa forma, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, 

para ciência e deliberação superior.

 

Respeitosamente,

 

 
Rosana de Cássia Moreira Gêda - Técnico Judiciário
 
De Acordo.
Vera Ferreira de Oliveira
Chefe da SBE
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Técnico Judiciário, em 08/04/2022, às 08:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 08/04/2022, às 08:19, 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
1043312 e o código CRC 38883F6B.

0003415-52.2021.6.02.8000 1043312v20
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INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ 
Rua Emilio Bertolini, nº 54, - Bairro Cajuru, Curi�ba/PR, CEP 82920-030 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.ifpr.edu.br 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2021

Processo nº 23411.001576/2021-91

  

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO N.º 13/2021

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - IFPR, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Victor Ferreira do Amaral, 306 – Tarumã.
CEP: 82530-230, na Cidade de Curi�ba, Estado Paraná, inscrito no CNPJ sob n° 10.652.179/0001-15, neste ato representado pelo seu Pró-Reitor de
Administração Senhor CARLOS EDUARDO FONINI ZANATTA, inscrito no CPF sob o n° 037.071.759-79, designado pela Portaria n° 1638, de 21 de
dezembro de 2017, publicada no DOU de 02 de janeiro de 2018, seção 2, página 26, de acordo com a competência delegada por intermédio da
Resolução/IFPR n° 03, de 27 de março de 2019, que regulamenta o Ar�go 27 do Regimento Geral do IFPR, considerando o julgamento da licitação na
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para registro de preços n° 13/2021, publicado no Diário Oficial da União – D.O.U de 02/06/2021, processo
administra�vo n° 23411.001576/2021-91, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ata, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quan�dade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, conforme consta no Termo de
Homologação disponível no site h�ps://www.gov.br/compras/pt-br, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

 

1 DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto a escolha de proposta mais vantajosa para futuras aquisições de itens de MOBILIÁRIO DE BIBLIOTECA E EM GERAL,
para atendimento das necessidades dos campi IFPR e demais par�cipantes, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas no presente
edital e seus anexos.

 

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s), cons�tui o Anexo I
desta Ata:

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

 

3 ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S)

3.1 O órgão gerenciador será o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ;

3.2 São órgãos e en�dades públicas par�cipantes do registro de preços:

3.2.1 IFPR - Campus Arapongas (UASG 154699);

3.2.2 IFPR - Campus Assis Chateaubriand (UASG 154671);

3.2.3 IFPR - Campus Astorga (UASG 154699);

3.2.4 IFPR - Campus Barracão (UASG 156542);

3.2.5 IFPR - Campus Campo Largo (UASG 154672);

3.2.6 IFPR - Campus Capanema (UASG 156542);

3.2.7 IFPR - Campus Cascavel (UASG 154673);

3.2.8 IFPR - Campus Colombo (UASG 156547);

3.2.9 IFPR - Campus Coronel Vivida (UASG 154676);

3.2.10 IFPR - Campus Curi�ba (UASG 158395);

3.2.11 IFPR - Campus Foz do Iguaçu (UASG 158396);

3.2.12 IFPR - Campus Goioerê (UASG 158402);

3.2.13 IFPR - Campus Ira� (UASG 154674);

3.2.14 IFPR - Campus Ivaiporã (UASG 154675);

3.2.15 IFPR - Campus Jacarezinho (UASG 158400);

3.2.16 IFPR - Campus Jaguariaíva (UASG 156704);

3.2.17 IFPR - Campus Londrina (UASG 154699);

3.2.18 IFPR - Campus Palmas (UASG 154676);

3.2.19 IFPR - Campus Paranaguá (UASG 158397);
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3.2.20 IFPR - Campus Paranavaí (UASG 158398);

3.2.21 IFPR - Campus Pinhais (UASG 156154);

3.2.22 IFPR - Campus Pitanga (UASG 156692);

3.2.23 IFPR - Campus Quedas do Iguaçu (UASG 154673);

3.2.24 IFPR - Campus Telêmaco Borba (UASG 151060);

3.2.25 IFPR - Campus Umuarama (UASG 158402);

3.2.26 IFPR - Campus União da Vitória (UASG 156693);

3.2.27 IFPR - Reitoria - (UASG 158009).

 

4 DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser u�lizada por qualquer órgão ou en�dade da administração pública que não tenha
par�cipado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente jus�ficada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

4.1.1 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou en�dades de outras esferas
federa�vas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas en�dades que não par�ciparam do registro de preços, que demonstre
o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da u�lização da ata de registro de preços, conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou en�dade, a cinquenta por cento dos
quan�ta�vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes.

4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quan�ta�vo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes, independente do número de órgãos não par�cipantes que eventualmente aderirem.

4.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e coopera�vas enquadradas no ar�go 34 da Lei n° 11.488,
de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e par�cipantes ou já des�nadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5 Ao órgão não par�cipante que aderir à ata competem os atos rela�vos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não par�cipante deverá efe�var a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo
de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e jus�ficadamente, a prorrogação do prazo para efe�vação da contratação, respeitado o
prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não par�cipante.

 

5 VALIDADE DA ATA

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a par�r do(a) data de assinatura, não podendo ser prorrogada.

 

6 REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço pra�cado no mercado por mo�vo superveniente, a Administração convocará o(s)
fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores pra�cados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor pra�cado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade.

6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador
poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2 não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va aceitável;

6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

6.7.4 sofrer sanção administra�va cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administra�vo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s)
par�cipante(s).
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6.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.

6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e jus�ficados:

6.9.1 por razão de interesse público; ou

6.9.2 a pedido do fornecedor. 

 

7 DAS PENALIDADES

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido injus�ficadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço
(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos par�cipantes,
caso no qual caberá ao respec�vo órgão par�cipante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3 O órgão par�cipante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a
necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

 

8 CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

 

DOCUMENTO ASSINADO PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO, CONFORME FUNCIONALIDADE DO SEI

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO FONINI ZANATTA, Pro-Reitor(a), em 09/07/2021, às 17:07, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1271206 e o código CRC 62AF16FE.

ANEXO I DA ARP 
PROPOSTAS DEFINITIVAS DAS EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS DISPONÍVEIS NO SITE

<HTTPS://WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR/>

 

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS E VALORES ADJUDICADOS

 

 

ITEM DENOMINAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE VALOR
HOMOLOGADO FORNECEDOR CNPJ

FORNECEDOR
VALOR TOTAL

HOMOLOGADO

1 APOIO ERGONÔMICO
EM MDF PARA OS PÉS

APOIO PARA OS PÉS COM
REGULAGEM DE ALTURA,

FABRICADO EM MDF NO MÍNIMO
DE 15 MM E PÉS

ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA
DE APOIO PARA PÉS COM

MEDIDAS APROXIMADAS DE 400
MM X 300 MM.

UNIDADE 115 R$ 41,15

BRASILIANA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

LTDA

38.196.973/0001-
10 R$ 4.732,25

2 APOIO ERGONÔMICO
PARA OS PÉS EM
POLIESTIRENO.

MEDIDAS APROX.: 400
MM X 300 MM

APOIO ERGONÔMICO PARA OS
PÉS COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO,
FABRICADO EM POLIESTIRENO DE

ALTO IMPACTO E PÉS
ANTIDERRAPANTES. PLATAFORMA

DE APOIO PARA PÉS COM

UNIDADE 30 R$ 59,25 BRASILIANA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

LTDA

38.196.973/0001-
10

R$ 1.777,50
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MEDIDAS APROXIMADAS DE 400
MM X 300 MM.

5
ARMÁRIO ALTO 2

PORTAS 1600 X 900 X
500 MM

ARMÁRIO ALTO COM DUAS
PORTAS, MEDIDAS: 1600 X 900 X

500 MM (A X L X P), DIVIDIDO
INTERNAMENTE POR MEIO DE 04

(QUATRO) PRATELEIRAS
REGULÁVEIS A CADA 5 CM,

DEVERÁ SER COMPOSTO POR:
LATERAIS, FUNDO, BASE,

PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM
MDF DE 18 MM, REVESTIDOS NAS

DUAS FACES POR LAMINADO
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO

NA COR ARGILA, DEVERÁ POSSUIR
AS SEGUINTES PEÇAS METÁLICAS:

DOBRADIÇAS, FECHADURA,
FIXADORES DE PRATELEIRAS E

PUXADORES, O TAMPO DEVERÁ
SER PRODUZIDO EM PEÇA ÚNICA
EM MDF DE NO MÍNIMO 25 MM
DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS

DUAS FACES EM LAMINADO
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO

NA COR ARGILA/OVO, COM
BORDAS EM PVC NA MESMA COR

DE 3 MM, COLADAS A QUENTE
PELO SISTEMA HOLT-MELT, O

ARMÁRIO DEVE TER DUAS PORTAS
DE ABRIR, COM GIRO DE 270º,
CONFECCIONADAS EM MDF DE

NO MÍNIMO 18 MM DE
ESPESSURA, COM REVESTIMENTO
NAS DUAS FACES EM LAMINADO
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO

NA COR ARGILA, COM 6 (SEIS)
DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM

CADA PORTA, AS LATERAIS
INTERNAS DEVERÃO TER

FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A
EIXO, DE 5 CM PARA REGULAGEM

DA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS,
DEVERÃO RECEBER BORDA DE

PVC COM ESPESSURA DE MÍNIMA
DE 1 MM OS SEGUINTES

COMPONENTES: LATERAIS,
PRATELEIRAS, BASE E FUNDO
COLOCADAS A QUENTE PELO

SISTEMA HOLT-MELT, A SAPATA
NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ

SER PRODUZIDA EM
POLIPROPILENO INJETADO, COM

NO MÍNIMO DIÂMETRO DE 50
MM, ALTURA DE  E NA COR

PRETA;AS DOBRADIÇAS DEVERÃO
SER PRODUZIDAS EM ZAMAK

(LIGA METÁLICA) COM UM
ÂNGULO DE ABERTURA DE 180°,
OS FIXADORES DE PRATELEIRAS
DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM
ZAMAK, O ARMÁRIO DEVE TER

FECHADURA COM DUAS CHAVES,
DA MARCA PAPAIZ OU SIMILAR,

OS PUXADORES EM CONCHA
DEVEM SER PRODUZIDOS EM

ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU
MESMA COR DO MÓVEL, O
ARMÁRIO DEVERÁ CONTER

TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR
INTERNA, CONFECCIONADA EM

MDF 18 MM DE ESPESSURA,
TODOS OS COMPONENTES

METÁLICOS DEVEM SER
TRATADOS POR BANHO DE

DESENGRAXAMENTO,
DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E
PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ

APLICADA PELO PROCESSO DE
DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM
POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA

COR DO MÓVEL.

UNIDADE 52 R$ 690,00
TECKMAX

COMÉRCIO DE
MÓVEIS EIRELI

28.673.951/0001-
40 R$ 35.880,00
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6 ARMÁRIO ALTO 2
PORTAS E 3

PRATELEIRAS,
MEDIDAS

APROXIMADAS: 160 X
90 X 50 CM  (A X L X P)

ARMÁRIO ALTO COM DUAS
PORTAS, MEDIDAS

APROXIMADAS: 1600 X 900 X 500
MM (A X L X P), DIVIDIDO

INTERNAMENTE POR MEIO DE 03
(TRÊS) PRATELEIRAS REGULÁVEIS,

DEVERÁ SER COMPOSTO POR:
LATERAIS, FUNDO, BASE,

PRATELEIRAS E TRAVESSAS EM
MDP, REVESTIDOS NAS DUAS

FACES POR LAMINADO
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO;
DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES
PEÇAS METÁLICAS: DOBRADIÇAS,

FECHADURA, FIXADORES DE
PRATELEIRAS E PUXADORES; O

TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO
EM PEÇA ÚNICA EM MDP,

REVESTIDO NAS DUAS FACES EM
LAMINADO MELAMÍNICO DE

BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS EM
PVC; O ARMÁRIO DEVE TER DUAS

PORTAS DE ABRIR,
CONFECCIONADAS EM MDP, COM
REVESTIMENTO NAS DUAS FACES
EM LAMINADO MELAMÍNICO DE

BAIXA PRESSÃO, COM 6 (SEIS)
DOBRADIÇAS, SENDO 3 (TRÊS) EM

CADA PORTA; AS LATERAIS
INTERNAS DEVERÃO TER

FURAÇÕES DISTANCIADAS, EIXO A
EIXO, PARA REGULAGEM DA
FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS;

DEVERÃO RECEBER BORDA DE
PVC COM OS SEGUINTES

COMPONENTES: LATERAIS,
PRATELEIRAS, BASE E FUNDO

COLOCADAS A QUENTE; A SAPATA
NIVELADORA DE ALTURA DEVERÁ

SER PRODUZIDA EM
POLIPROPILENO INJETADO; AS

DOBRADIÇAS DEVERÃO SER
PRODUZIDAS EM ZAMAK (LIGA

METÁLICA) COM UM ÂNGULO DE
ABERTURA DE 180°; OS

FIXADORES DE PRATELEIRAS
DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM
ZAMAK; O ARMÁRIO DEVE TER

FECHADURA COM DUAS CHAVES;
OS PUXADORES EM CONCHA
DEVEM SER PRODUZIDOS EM

ZAMAK NA COR ALUMÍNIO OU
MESMA COR DO MÓVEL; O
ARMÁRIO DEVERÁ CONTER

TRAVESSA FRONTAL SUPERIOR
INTERNA, CONFECCIONADA EM

MDP; TODOS OS COMPONENTES
METÁLICOS DEVEM SER

TRATADOS POR BANHO DE
DESENGRAXAMENTO,

DECAPAGEM E FOSFORIZAÇÃO E
PINTADOS COM TINTA EPÓXI-PÓ

APLICADA PELO PROCESSO DE
DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM
POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA

COR DO MÓVEL.

UNIDADE 11 R$ 600,00 ESCOLARES
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

34.832.381/0001-
97

R$ 6.600,00

7
ARMÁRIO ALTO EM

AÇO 2 PORTAS, 198 X
90 X 40 CM (A X L X P)

ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS
COM PUXADORES, FECHADURA

COM CHAVE, COM 4 PRATELEIRAS
REGULÁVEIS A CADA 10 CM.

FABRICADO EM CHAPA DE AÇO
26/0,45 TRATADA COM

ANTIFERRUGINOSO POR
FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-

PÓ POR PROCESSO
ELETROSTÁTICO NA COR CINZA,

CAPACIDADE DE 20 KG POR
PRATELEIRA, DIMENSÕES

APROXIMADAS 198 X 90 X 40 CM
(A X L X P).

UNIDADE 10 R$ 843,00

ARAUJO
MÓVEIS E

TRANSPORTES
LTDA

23.206.565/0001-
25 R$ 8.430,00

8 ARMÁRIO BAIXO 2 ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS, COM UNIDADE 62 R$ 350,00 ESCOLARES 34.832.381/0001- R$ 21.700,00
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PORTAS COM CHAVE,
75 X 95 X 44 CM

CHAVES, 02 PRATELEIRAS, EM
MDF MADEIRADO, NA COR

BRANCA, ARGILA OU CASCA DE
OVO, (A SER DEFINIDO PELO

CÂMPUS REQUISITANTE), CORPO:
CONFECCIONADO EM MDF DE 18

MM DE ESPESSURA,
REVESTIMENTO NAS DUAS FACES
COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA

DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS
RETAS E ACABAMENTO COM FITAS

DE BORDO DE 01 MM DE
ESPESSURA; TAMPO:

CONFECCIONADO EM MDF DE 25
MM DE ESPESSURA,

REVESTIMENTO NAS DUAS FACES
COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA

DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS
RETAS E ACABAMENTO COM FITAS

DE BORDO DE 02 MM DE
ESPESSURA, FIXADO COM

PARAFUSO SISTEMA MINIFIX 5/16;
PRATELEIRAS: CONFECCIONADAS

EM MDF DE 18 MM DE
ESPESSURA, REVESTIMENTO NAS
DUAS FACES COM MELAMÍNICA

TEXTURIZADA DE BAIXA PRESSÃO,
COM BORDAS RETAS E

ACABAMENTO COM FITAS DE
BORDO DE 01 MM DE ESPESSURA,

APOIADAS SOBRE PINOS DE
METAL CROMADO

(INTERNAMENTE NAS LATERAIS
COM PERFURAÇÕES PARA
REGULAGEM DE ALTURA);

PORTAS: CONFECCIONADAS EM
MDF DE 18 MM DE ESPESSURA,

REVESTIMENTO NAS DUAS FACES
COM MELAMÍNICA TEXTURIZADA

DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS
RETAS E ACABAMENTO COM FITAS

DE BORDO DE 01 MM DE
ESPESSURA, FIXADAS ATRAVÉS DE

DOBRADIÇAS METÁLICAS QUE
PERMITEM A REGULAGEM DAS
PORTAS CONFORME NÍVEL DO
ARMÁRIO. FECHADURA TIPO

LINGUETA FRONTAL METÁLICA;
MEDIDAS IDEAIS: 75 X 95 X 44 CM
(A X L X P). GARANTIA MÍNIMA DE

12 MESES.

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

97

9 ARMÁRIO BAIXO 2
PORTAS, 750 X 500 X

800 MM

ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS,
EM MDF, MEDIDAS: 750 X 500 X
800 MM (A X P X L), O ARMÁRIO 

DEVERÁ SER COMPOSTO POR:
PORTAS, LATERAIS, FUNDO, BASE,
PRATELEIRA E TRAVESSAS EM MDF
REVESTIDO NAS DUAS FACES EM

LAMINADO MELAMÍNICO DE
BAIXA PRESSÃO DE 18 MM, NA

COR ARGILA/OVO, ACABAMENTO
NAS BORDAS EM PVC NA MESMA

COR, DE NO MÍNIMO 3 MM,
COLOCADAS A QUENTE PELO
SISTEMA HOLTMELT; DEVERÁ

POSSUIR AS SEGUINTES PEÇAS
METÁLICAS: DOBRADIÇAS DE NO

MÍNIMO 90º, FECHADURA
CONCHA EM ALUMÍNIO

INJETADO, E PUXADORES TIPO
CONCHA EM ALUMÍNIO NA

MESMA NA COR DO MÓVEL; O
TAMPO DEVERÁ SER PRODUZIDO
EM MDF DE ESPESSURA MÍNIMA
DE 25 MM REVESTIDO, NAS DUAS

FACES, EM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO

NA COR ARGILA/OVO, COM
BORDA EM PVC NA MESMA COR

DE 3 MM; COLOCADAS A QUENTE
PELO SISTEMA HOLT-MELT; AS

UNIDADE 19 R$ 350,00 ESCOLARES
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

34.832.381/0001-
97

R$ 6.650,00

Anexo Ata de Registro de Preços (1043315)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 358



14/07/2021 SEI/IFPR - 1271206 - Ata de registro de preço

https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1332646&infra_siste… 7/28

LATERAIS DEVERÃO POSSUIR
FURAÇÃO INTERIOR PARA

ENCAIXE DA PRATELEIRA; A
SAPATA NIVELADORA DE ALTURA

DEVERÁ SER PRODUZIDA EM
POLIPROPILENO INJETADO, COM
DIÂMETRO MÍNIMO DE 50 MM,

ALTURA DE 35 MM E NA COR
PRETA;O ARMÁRIO DEVE TER

DUAS PORTAS DE ABRIR, COM 4
DOBRADIÇAS, SENDO 2 (DUAS)

PARA CADA PORTA, PRODUZIDAS
EM ZAMAK (LIGA METÁLICA) COM

UM ÂNGULO DE ABERTURA DE
NO MÍNIMO 90°;OS FIXADORES
DE PRATELEIRAS DEVERÃO SER

PRODUZIDOS EM ZAMAK;O
ARMÁRIO DEVE TER FECHADURA

COM DUAS CHAVES E DEVERÁ TER
PADRÃO PAPAIZ OU SIMILAR; EM

TODAS AS PEÇAS METÁLICAS
DEVERÁ SER APLICADA PINTURA

ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, NA COR
PRETA PELO PROCESSO DE

DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM
POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

10
ARMÁRIO DE AÇO

COM 12 PORTAS, 185
X 95 X 45 CM

ARMÁRIO COM 12 PORTAS
MEDINDO APROXIMADAMENTE

185 X 95 X 45 CM (A X L X P),
ESTRUTURA EM AÇO CARBONO,
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E

FOSFATIZANTE, PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COM

CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS.
AS LATERAIS E DIVISÓRIAS DA COR

BRANCA LISO E AS PORTAS NA
COR VERDE TEXTURIZADO.

DEVERÁ CONTER: 02 LATERAIS, 01
FUNDO, 02 DIVISÓRIAS, 02

TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR),
03 BANDEJAS DE SEPARAÇÃO DE
COMPARTIMENTOS E 12 PORTAS
CONFECCIONADOS EM CHAPA DE
AÇO Nº 24 (0,60 MM), REFORÇO
INTERNO (ESQUADRO) FIXADO

NAS LATERAIS E RODAPÉ
DOBRADO EM FORMA DE "U"

CONFECCIONADOS EM CHAPA DE
AÇO Nº 18 (1,20 MM) E 04 PÉS
REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA

CORREÇÃO DE PEQUENOS
DESNÍVEIS, CADA PORTA DEVERÁ
TER 02 DOBRADIÇAS INTERNAS,
PERFURAÇÕES DE VENTILAÇÃO E
FECHADURA COM DUAS CHAVES

CADA, ÁREA DE ENTRADA DE
CADA PORTA DE

APROXIMADAMENTE 39,5 X 27,9
CM (A X L) E ÁREA INTERNA DE
CADA COMPARTIMENTO COM

APROXIMADAMENTE 41,5 X 34,5
X 42,5 CM (A X L X P). MEDIDAS
APROXIMADAS CONTEMPLAM

MARGEM DE 10% PARA MAIS OU
PARA MENOS.

UNIDADE 9 R$ 1.245,00 CELI PRODUTOS
DE AÇO LTDA

81.340.960/0001-
00 R$ 11.205,00

11 ARMÁRIO DE AÇO
PARA OFICINA, 110 X

45 X 170 CM

ARMÁRIO DE AÇO PARA OFICINA
COM VISOR TRANSPARENTE

CATEGORIA INDUSTRIAL COM
FECHADURA E CHAVES NA COR

AZUL/CINZA, DIMENSÃO
MÍNIMAS: 110 X 45 X 170 CM (L X
P X A), DUAS (2) PORTAS EM AÇO

NA COR CINZA COM VISOR EM
ACRÍLICO DE 4 MM DE ESPESSURA
MÍNIMA, QUATRO (4) A CINCO (5)

PRATELEIRAS REGULÁVEIS E
CARGA SUPORTADA DE 50 KG POR
PRATELEIRA NO MÍNIMO, QUATRO

(4) PÉS NIVELADORES OU FIXOS.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA

UNIDADE 4 R$ 3.300,00 CELI PRODUTOS
DE AÇO LTDA

81.340.960/0001-
00

R$ 13.200,00
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TÉCNICA NACIONAL POR 1 ANO
NO MÍNIMO.

12

ARMÁRIO EM ABS
COM 8

COMPARTIMENTOS,
70 X 46 X 183 CM

ARMÁRIO COM ESTRUTURA E
PORTAS EM ABS NATURAL DE

ALTO IMPACTO COM 8
COMPARTIMENTOS, ATENDENDO
AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL

QUANTO A QUALIDADE DO
PRODUTO, COM VENTILAÇÃO NA
PARTE TRASEIRA DO ARMÁRIO,

DOBRADIÇAS INTERNAS À
ESTRUTURA DO ARMÁRIO,

FECHADURAS TIPO TAMBOR COM
DUAS CHAVES OU PITÃO PARA

CADEADO, COM SAPATAS
NIVELADORAS, PÉS DESLIZADORES
USADOS PARA APOIAR E NIVELAR.
CORES DIVERSAS: CORPO NA COR

BEGE, PORTAS NAS CORES
BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL
CLARO, VERDE CLARO, AZUL,
VERDE, AMARELO, LARANJA,
ROSA, VERMELHO, PRETO E

TRANSPARENTE, A DEFINIR NO
ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE

FORNECIMENTO, BEM COMO A
QUANTIDADE DE CADA COR.
DIMENSÃO APROXIMADA DO

ARMÁRIO: 70 X 46 X 183 CM (L X P
X A), DO COMPARTIMENTO: 35 X
45 X 44 CM (L X P X A). SUPORTE
DE APROXIMADAMENTE 25 KG

POR COMPARTIMENTO.

UNIDADE 6 R$ 3.000,00 VIOLA MIX
MÓVEIS - EIRELI

36.953.803/0001-
08 R$ 18.000,00

13
ARMÁRIO EM AÇO 20
LUGARES, 198 X 122 X

42 CM

ARMÁRIO EM AÇO COM 20
LUGARES, COM FECHADURA

(PITÃO) PARA CADEADO,
CONFECCIONADO EM CHAPA 26

COM 20 PORTAS SOBREPOSTAS (4
PORTAS NA HORIZONTAL E 5

PORTAS NA VERTICAL,
COMPARTIMENTOS

INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS
INTERNAS. DEVERÁ POSSUIR

VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO EM
TODAS AS PORTAS, PÉS EM AÇO

RESISTENTE, PINTURA
ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR

CINZA CLARA, COM TRATAMENTO
DA CHAPA DE AÇO

ANTIFERRUGINOSO POR
FOSFATIZAÇÃO, DIMENSÕES

TOTAIS EXTERNAS MÍNIMAS DE
198 X 122 X 42 CM (A X L X P).

DIMENSÃO MÍNIMA DAS PORTAS:
36 X 27 X 42 CM (A X L X P).

TODOS OS ROUPEIROS DEVEM
SER ENTREGUES DEVIDAMENTE

MONTADOS.

UNIDADE 25 R$ 1.289,00

ARAUJO
MÓVEIS E

TRANSPORTES
LTDA

23.206.565/0001-
25 R$ 32.225,00

14 ARMÁRIO GUARDA
VOLUMES 4 PORTAS,

184 X 35 X 45 CM

ARMÁRIO GUARDA VOLUMES
COM 04 (QUATRO) PORTAS
CONFECCIONADO DE AÇO

GALVANIZADO COM TRATAMENTO
QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS

DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E
FOSFATIZANTE E PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COM

CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS,
DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS)

LATERAIS CONFECCIONADAS EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº
26 (0,50 MM), 01 (UM) FUNDO E
02 (DOIS) TAMPOS (SUPERIOR E

INFERIOR) CONFECCIONADOS EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº

26 (0,50 MM), COM REFORÇO
INTERNO (ESQUADRO)

CONFECCIONADO EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,25

MM) FIXADO AS LATERAIS,
DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO)

COMPARTIMENTOS COM PORTAS

UNIDADE 11 R$ 794,00 ESCRIBLU
COMÉRCIO DE
MÓVEIS EIRELI

10.902.067/0001-
75

R$ 8.734,00
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TAMBÉM CONFECCIONADAS EM
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº
26 (0,50 MM), SENDO QUE, CADA

PORTA DEVERÁ CONTER 02
(DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS,

02 (DOIS) BATENTES DE
BORRACHA PARA FECHAMENTO
FÁCIL E SILENCIOSO E 01 (UMA)
FECHADURA UNIVERSAL PARA

MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO
DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS)

CHAVES CADA, ALÉM DE DOBRAS
ENROLADAS EVITANDO ASSIM

ARESTAS CORTANTES, A ÁREA DE
ENTRADA DE CADA PORTA

DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 39 X
29 CM E ÁREA INTERNA MÍNIMA
DE 41 X 35 X 42 CM. O ARMÁRIO

DEVERÁ TER FLUXO DE AR
(VENTILAÇÃO FRONTAL), DEVERÁ

POSSUIR 03 (TRÊS) BANDEJAS
INTERNAS PARA A SEPARAÇÃO

DOS COMPARTIMENTOS,
CONFECCIONADAS EM CHAPAS DE

AÇO GALVANIZADO Nº 26 (0,50
MM), A MONTAGEM DEVERÁ SER
ATRAVÉS DE REBITES, DIMENSÕES
IDEAIS: 184 X 35 X 45 CM (A X L X
P). MARCA/MODELO SIMILAR OU

EQUIVALENTE: BICCATECA E
METALPOX; GARANTIA MÍNIMA

DE 12 MESES.

15

ARMÁRIO PARA
HERBÁRIO

(EXSICATAS) COM 27
ESCANINHOS.

MEDIDAS: 1980 MM
ALTURA X 1000 MM
LARGURA X 500 MM

PROFUNDIDADE.

ARMÁRIO PARA HERBÁRIO
(EXSICATAS) COM 27

ESCANINHOS, NAS SEGUINTES
MEDIDAS: 1980 MM ALTURA X
1000 MM LARGURA X 500 MM

PROFUNDIDADE. 09
COMPARTIMENTOS PARA

COLOCAÇÃO DE MATERIAL ANTI
MOFO . PORTAS VEDADAS DE

ABRIR COM FECHADURA YALE NA
MAÇANETA. CONFECCIONADO EM

CHAPA DE 22 (0,76 MM).

UNIDADE 1 R$ 3.250,00 CELI PRODUTOS
DE AÇO LTDA

81.340.960/0001-
00 R$ 3.250,00

16

ARMÁRIO SUPERIOR
PARA LABORATÓRIO

EM MDF
HIDROFÓBICO SEM

VIDRO - DIMENSÕES:
COMPRIMENTO: 200

CM, LARGURA: 40
CM, ALTURA: 60 CM

ARMÁRIO SUPERIOR PARA
LABORATÓRIO EM MDF

HIDROFÓBICO SEM VIDRO,
DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 200

CM, LARGURA: 40 CM, ALTURA:
60 CM, APENAS PORTAS, SEM

VIDRO. 01 PRATELEIRA INTERNA
CENTRALIZADA E REMOVÍVEL.

ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO EM
MDF HIDROFÓBICO ULTRA
RESISTENTE A UMIDADE,
LAMINADA MELAMÍNICO

TEXTURIZADO NA COR BRANCO
OU CINZA CLARO, ESPESSURA 18

MM COM ACABAMENTO EM
TODAS AS FACES, PUXADOR

PERFIL PVC (COR A DEFINIR NO
MOMENTO DA COMPRA).
ACOMPANHA ENTREGA E

INSTALAÇÃO.

UNIDADE 2 R$ 1.300,00 VIOLA MIX
MÓVEIS - EIRELI

36.953.803/0001-
08 R$ 2.600,00

17 ARQUIVO DE AÇO
COM 4 GAVETAS PARA

PASTA SUSPENSA
TAMANHO OFÍCIO

ARQUIVO DE AÇO COM 4
GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA
TAMANHO OFÍCIO; DIMENSÕES
TOTAIS EXTERNAS DE 133 X 47 X

57 CM (A X L X P),
CONFECCIONADO EM AÇO, NAS

CORES ARGILA, CINZA E OVO,
COM SUPORTES PARA ARQUIVAR

DOCUMENTOS EM PASTAS
SUSPENSA, TAMANHO OFÍCIO

COM LIMITE DE 40 A 50 PASTAS E
30 KGS POR GAVETAS, AS

GAVETAS DESLIZARÃO
SUAVEMENTE SOBRE TRILHOS
TELESCÓPICOS E ROLDANAS DE

NYLON COM AUTO TRAVAMENTO
E LIMITADOR DE ABERTURA, OS

UNIDADE 6 R$ 789,00 ARAUJO
MÓVEIS E

TRANSPORTES
LTDA

23.206.565/0001-
25

R$ 4.734,00
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PUXADORES SERÃO DO TIPO
ALÇA, EM AÇO COM

ACABAMENTO CROMADO FOSCO,
A FECHADURA SERÁ CROMADA,

CILÍNDRICA, INSTALADA E
EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR
DO MÓVEL, COM TRAVAMENTO

SIMULTÂNEO DAS GAVETAS,
ACOMPANHADA DE 02 CHAVES;

TODAS AS PEÇAS METÁLICAS
RECEBERÃO TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO POR

FOSFATIZAÇÃO, E RECEBERÃO
ACABAMENTO EM PINTURA

EPÓXI-PÓ PELO PROCESSO DE
DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM

POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.

18

BAIA PARA
ATENDIMENTO
CONJUGADA 3

LUGARES

BAIA PARA ATENDIMENTO, COM
TAMPO E LATERAIS EM UM ÚNICO

MÓVEL, CONFECCIONADO EM
MADEIRA MDF DE 18 A 25 MM DE

ESPESSURA, ACABAMENTO NAS
DUAS FACES EM LAMINADO

MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE
BAIXA PRESSÃO NA COR BRANCA,

CRISTAL, ARGILA OU CINZA
CLARO; (A SER DEFINIDO PELO

CÂMPUS REQUISITANTE NO ATO
DA COMPRA), BORDAS
ARREDONDADAS COM

ACABAMENTO EM FITA PVC DE 03
MM COLADAS A QUENTE PELO

SISTEMA HOLT-MELT, NA MESMA
COR DO MÓVEL; MONTAGEM

LADO A LADO. DIMENSÕES
IDEAIS: ALTURA LATERAL  MÍNIMA

TOTAL: 121 CM; ALTURA ATÉ O
TAMPO: DE 75 A 80 CM; FUNDO

ABAIXO DO TAMPO: 23 CM; 
LARGURA DE CADA BAIA: 90 A 100

CM.  LARGURA TOTAL DE
APROXIMADAMENTE: 300 CM; 
PROFUNDIDADE DE CADA BAIA:

MÍNIMA DE 60 CM E MÁXIMA DE
70 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12
MESES; MODELO DE REFRÊNCIA:

PLATA MÓVEIS.

UNIDADE 3 R$ 810,00 BELNIFER LTDA 21.949.157/0001-
38 R$ 2.430,00

20
BANCADA DE

LABORATÓRIO COM
TAMPO EM GRANITO

BANCADA PARA LABORATÓRIO
COM TAMPO EM GRANITO CINZA

ANDORINHA COM BORDAS
ARREDONDADAS. DIMENSÕES

APROXIMADAS: 2,00 X 0,90 (C X L)
E ESPESSURA DE 0,2 CM.

ESTRUTURA DE APOIO PARA
TAMPO DE GRANITO

CONSTRUÍDO EM FERRO,
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR

AZUL, SENDO: 6 PÉS
RETANGULARES 3 CM X 5 CM

(ESPESSURA) E 1 M DE ALTURA.
NA PARTE SUPERIOR, RENTE AO

TAMPO, ESTES PÉS DEVERÃO TER
BARRAS DE LIGAÇÃO NAS

DIMENSÕES DO COMPRIMENTO E
DA LARGURA. NA PARTE DE

BAIXO, APROXIMADAMENTE A 30
CM DO CHÃO, NA DIMENSÃO DA
LARGURA, OS PÉS DEVERÃO TER
BARRAS DE LIGAÇÃO. TAMBÉM

NA PARTE DE BAIXO,
APROXIMADAMENTE A 30 CM DO

CHÃO, NA DIMENSÃO DO
COMPRIMENTO, DEVERÁ HAVER

UMA BARRA DE LIGAÇÃO
LOCALIZADA NO CENTRO DA

BANCADA, DE FORMA QUE EVITE
ACIDENTES COM A CANELA DOS

ESTUDANTES.

UNIDADE 1 R$ 3.900,00 VIOLA MIX
MÓVEIS - EIRELI

36.953.803/0001-
08 R$ 3.900,00

21 BANCADA
DESMONTÁVEL EM

AÇO COM TAMPO EM

BANCADA DESMONTÁVEL EM AÇO
COM TAMPO EM COMPENSADO

PINUS NAVAL ENVERNIZADO

UNIDADE 10 R$ 1.148,00 BELNIFER LTDA 21.949.157/0001-
38

R$ 11.480,00
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COMPENSADO, 150 X
60 X 88 CM

ESPESSURA 40 MM. DIMENSÕES
150 X 60 X 88 CM (C X L X A),

CAPACIDADE DISTRIBUÍDA DE 500
KG, ESTRUTURA EM AÇO COM

PINTURA EPOXI, COM 1 GAVETA
EM AÇO.

22

BANCADA LATERAL
PARA LABORATÓRIO

EM MDF
HIDROFÓBICO COM

TAMPO - DIMENSÕES
COMPRIMENTO: 250

CM, LARGURA: 80
CM, ALTURA: 80 CM

BANCADA LATERAL - DIMENSÕES:
COMPRIMENTO: 250 CM,

LARGURA: 50 CM, ALTURA: 100
CM; COM TAMPO EM MDF COM
25 MM DE ESPESSURA; APENAS
PORTAS; 1 PRATELEIRA INTERNA
CENTRALIZADA E REMOVÍVEL.

ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO EM
MDF HIDROFÓBICO ULTRA
RESISTENTE A UMIDADE,
LAMINADA MELAMÍNICO

TEXTURIZADO NA COR BRANCO
OU CINZA CLARO, ESPESSURA 18

MM COM ACABAMENTO EM
TODAS AS FACES, PUXADOR

PERFIL PVC (COR A DEFINIR NO
MOMENTO DA COMPRA) COM

PÉS EM ALUMÍNIO, ALTURA
MÍNIMA DE 13 CM MÁXIMA DE

15 CM. ACOMPANHA ENTREGA E
INSTALAÇÃO.

UNIDADE 1 R$ 2.499,00

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE

MÓVEIS
PANORAMA -

EIRELI

35.267.882/0001-
30 R$ 2.499,00

23

BANCADA LATERAL
PARA LABORATÓRIO

EM MDF
HIDROFÓBICO SEM

TAMPO - DIMENSÕES
COMPRIMENTO: 240

CM, LARGURA: 80
CM, ALTURA: 80 CM

BANCADA LATERAL - DIMENSÕES:
COMPRIMENTO: 240 CM,

LARGURA: 80 CM, ALTURA: 80
CM; SEM TAMPO, APENAS

PORTAS, 1 PRATELEIRA INTERNA
CENTRALIZADA E REMOVÍVEL.

ARMÁRIO PARA LABORATÓRIO EM
MDF HIDROFÓBICO ULTRA
RESISTENTE A UMIDADE,
LAMINADA MELAMÍNICO

TEXTURIZADO NA COR BRANCO
OU CINZA CLARO, ESPESSURA 18

MM COM ACABAMENTO EM
TODAS AS FACES, PUXADOR

PERFIL PVC (COR A DEFINIR NO
MOMENTO DA COMPRA) COM

PÉS EM ALUMÍNIO, ALTURA
MÍNIMA DE 13 CM MÁXIMA DE

15 CM. ACOMPANHA ENTREGA E
INSTALAÇÃO.

UNIDADE 1 R$ 2.399,00

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE

MÓVEIS
PANORAMA -

EIRELI

35.267.882/0001-
30 R$ 2.399,00

24

BANCO EM CHAPA DE
AÇO, DIMENSÕES

APROXIMADAS 36 X
149 X 30 CM (A X L X

P)

BANCO COM ESTRUTURA EM
CHAPA DE AÇO. DEVERÁ POSSUIR
ACABAMENTO PELO SISTEMA DE

TRATAMENTO QUÍMICO DA
CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E

FOSFATIZANTE) E PINTURA
ATRAVÉS DE SISTEMA

ELETROSTÁTICO A PÓ, COM
CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70

MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 01
(UM) QUADRO INFERIOR DE

SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADO
EM CHAPA DE AÇO Nº 14 (1,90

MM); 01 (UM) QUADRO
SUPERIOR DE SUSTENTAÇÃO

CONFECCIONADO EM CHAPA DE
AÇO Nº 14 (1,90 MM); 04

(QUATRO) COLUNAS
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE
AÇO Nº 14 (1,90 MM) COM PÉ; 03
(TRÊS) RIPAS DE MADEIRA DE LEI

TRATADA E ENVERNIZADA; A
MONTAGEM DEVERÁ SER
ATRAVÉS DE PARAFUSOS;

DIMENSÕES APROXIMADAS 36 X
149 X 30 CM (A X L X P).

UNIDADE 24 R$ 441,00
VINICIUS DO

AMARAL
ROLANDIA

08.855.152/0001-
88 R$ 10.584,00

25 BANCO GIRATÓRIO
EM AÇO, TIPO

MOCHO

BANCO GIRATÓRIO, TIPO MOCHO,
PINTADO, COM ASSENTO

ESTOFADO REVESTIDO, COM
ALTURA REGULÁVEL, SEM RODAS
E SEM ENCOSTO, ESTRUTURA EM

AÇO COM 4 PÉS FIXOS,
ACABAMENTO COM PINTURA

UNIDADE 20 R$ 198,00 VINICIUS DO
AMARAL

ROLANDIA

08.855.152/0001-
88

R$ 3.960,00
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ELETROSTÁTICA, ALTURA MÍNIMA
0,50 M E MÁXIMA 0,70 M.

26

BANCO PARA JARDIM
2 LUGARES COM
ENCOSTO, COR

JATOBÁ, 115 X 66 X 85
CM.

BANCO PARA JARDIM 2 LUGARES
COM ENCOSTO - COR JATOBÁ.

MEDIDAS APROXIMADAS: 115 X
66 X 85 CM. BLOCOS DE MADEIRA

COM CERCA DE CINCO
CENTÍMETROS. REFERENCIA:
BANCO ECHOES 2 LUGARES

JATOBÁ OU SUPERIOR.

UNIDADE 27 R$ 1.188,00
VINICIUS DO

AMARAL
ROLANDIA

08.855.152/0001-
88 R$ 32.076,00

27

BANQUETA EM AÇO
INOX ESMALTADO

COM ASSENTO
GIRATÓRIO REDONDO

DE 30 CM

BANQUETA EM AÇO INOX
ESMALTADO COM ASSENTO

GIRATÓRIO REDONDO DE 30 CM,
FABRICADO EM CHAPA DE AÇO
INOX  E ACABAMENTO POLIDO.

PÉS COM PONTEIRA DE
BORRACHA. ALTURA MÍNIMA DE
47 CM, ALTURA MÁXIMA DE 65

CM.

UNIDADE 308 R$ 390,00 VIOLA MIX
MÓVEIS - EIRELI

36.953.803/0001-
08 R$ 120.120,00

28

BANQUETA FIXA PARA
LABORATÓRIO EM

MADEIRA,
CAPACIDADE MÍNIMA
DE CARGA DE 120 KG

BANQUETA FIXA PARA
LABORATÓRIO, CONFECCIONADO

NA SUA TOTALIDADE EM
MADEIRA MACIÇA DE LEI (ITAÚBA,
ANGELIM, IPÊ, ROXINHO, GARAPA,

CAXETA, ENTRE OUTRAS),
ENVERNIZADO NA COR NATURAL;

ASSENTO EM FORMATO
CIRCULAR, SEM ENCOSTO, SEM

REVESTIMENTO E ENVERNIZADO
NA COR NATURAL. DIMENSÕES
APROXIMADAS: ALTURA 70 CM,
DIÂMETRO DO ASSENTO 30 CM,

ESPESSURA MÍNIMA DO ASSENTO
2 CM. DEVERÁ POSSUIR

REFORÇOS LATERAIS (TRAVESSAS)
E CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA

DE 120 KG.

UNIDADE 100 R$ 95,00 KIENTRO BRASIL
LTDA

19.717.870/0001-
04 R$ 9.500,00

29
BIBLIOCANTO EM

CHAPA DE AÇO, 21 X
13,8 X 10 CM

BIBLIOCANTO CONFECCIONADO
EM CHAPA DE AÇO DE 1,20 MM E

TRATAMENTO QUÍMICO DAS
CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA

ANTIFERRUGINOSO E
FOSFATIZANTE E PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ COM

CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS.
NÃO PODERÁ POSSUIR ARESTAS

CORTANTES, PONTAS VIVAS E
REBARBAS. DOBRADO EM FORMA

DE “L”, EM UM DOS LADOS, NA
VERTICAL. DIMENSÕES

APROXIMADAS: 21 X 13,8 X 10 CM
(A X L X B). MARCA/MODELO DE

REFERÊNCIA, SIMILAR OU
EQUIVALENTE: BICCATECA E

METALPOX. GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES. AS DIMENSÕES

IDEIAS SÃO ACEITÁVEIS DENTRO
DA MARGEM DE 10% PARA MAIS

OU PARA MENOS.

UNIDADE 450 R$ 14,44

ARAUJO
MÓVEIS E

TRANSPORTES
LTDA

23.206.565/0001-
25 R$ 6.498,00

30

CADEIRA EM
POLIPROPILENO, COR

BRANCA, COM
ENCOSTO

CADEIRA EM POLIPROPILENO,
COR BRANCA, COM ENCOSTO,

SUPORTA ATÉ 140 KG, MEDIDAS
APROXIMADAS: ALTURA 90 CM,

LARGURA 43 CM E
PROFUNDIDADE DE 51 CM.

CADEIRA EMPILHÁVEL
RESISTENTES AOS RAIOS SOLARES.

UNIDADE 240 R$ 42,00

CAPERPASS
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE
ARTIGOS

PLÁSTICOS LTDA

05.211.777/0001-
19 R$ 10.080,00

31 CADEIRA EMPILHÁVEL
SEM BRAÇO

CADEIRA EMPILHÁVEL, SEM
BRAÇO. CADEIRA ISO COM

ESTRUTURA CONFECCIONADA EM
TUBO DE AÇO OBLONGO 16 X 30,

ASSENTO E ENCOSTO EM
POLIPROPILENO. MEDIDAS: 1,00 X

0,55 X 0,55 M (A X L X P).

UNIDADE 270 R$ 100,00

ESCOLARES
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

34.832.381/0001-
97 R$ 27.000,00

33 CADEIRA FIXA SEM
BRAÇO

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO,
ASSENTO E ENCOSTO COM
BORDAS ARREDONDADAS,

POSSUINDO ESTRUTURA EM
MADEIRA COMPENSADA

CONFORMADA
ANATOMICAMENTE COM NO

UNIDADE 100 R$ 170,00 MAQUIR
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE
MÓVEIS

CORPORATIVOS
LTDA

36.935.309/0001-
10

R$ 17.000,00

Anexo Ata de Registro de Preços (1043315)         SEI 0003415-52.2021.6.02.8000 / pg. 364



14/07/2021 SEI/IFPR - 1271206 - Ata de registro de preço

https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1332646&infra_sist… 13/28

MÍNIMO 12 MM DE ESPESSURA,
ESTOFADOS COM ESPUMA
INJETADA DE POLIURETANO

MOLDADA ANATOMICAMENTE
COM DENSIDADE DE, NO
MÍNIMO, 53 KG/M³ (COM

CONTROLE PONTO A PONTO) E
ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 50
MM, REVESTIDOS IGUALMENTE

EM TECIDO 100% POLIÉSTER SEM
COSTURAS,  COM ACABAMENTO
EM COURVIN OU SIMILAR NAS

CONTRAFACES DO ASSENTO E DO
ENCOSTO E BORDAS PROTETORAS
CONTRA IMPACTO EM PERFIL DE

PVC; MEDIDAS IDEAIS DO
ENCOSTO: ALTURA: 30 CM;
LARGURA: 40 CM. MEDIDAS

IDEAIS DO ASSENTO: LARGURA: 45
CM; PROFUNDIDADE: 45 CM;

ALTURA DA FACE SUPERIOR DO
ASSENTO: 47CM. ESTRUTURA:
BASE COM 4 PERNAS DO TIPO

PALITO EM AÇO REDONDO,
APOIADAS SOBRE SAPATAS EM
POLIPROPILENO INJETADO NA
COR PRETA; APRESENTAÇÃO:

TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER
ISENTO DE QUAISQUER DEFEITOS,

DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE
NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS,

BEM COMO DEVERÁ TER O
ACABAMENTO DAS PARTES

METÁLICAS EM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR

PRETA, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE;
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

COR DO TECIDO A DEFINIR NO
MOMENTO DO PEDIDO.

34 CADEIRA FIXA SEM
BRAÇOS, EM AÇO,
SUPORTE DE PESO
ACIMA DE 120 KG

CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:
ALMA EM MADEIRA

COMPENSADA 12 MM DE
ESPESSURA, ESTOFADA COM
ESPUMA DE POLIURETANO

FLEXÍVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA,
ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO

E RUPTURA, BAIXA FADIGA
DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO
PERMANENTE, COM DENSIDADE

ENTRE 55 KG/M³ E 60 KG/M³,
MOLDADA ANATOMICAMENTE E
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40

MM. DIMENSÕES APROXIMADAS:
ASSENTO: 45 X 45 CM (L X P);
ENCOSTO: 45 X 32 CM (L X A);

REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO
COMO ENCOSTO DEVERÃO SER
REVESTIDOS EM TECIDO 100%

POLIÉSTER. ENCOSTO FIXADO À
ESTRUTURA ATRAVÉS DE SUPORTE
EM POLIPROPILENO, POSSUINDO

PINO EXPANSOR OBTENDO
MAIOR FIXAÇÃO NESTE SUPORTE

AO INTERNO DO TUBO DA
ESTRUTURA; ESTRUTURA: BASE

EM ESTRUTURA FIXA TIPO “4 PÉS”
OU TRAPÉZIO, EM TUBO

INDUSTRIAL DE AÇO CURVADO DE
22,23 X 1,5 MM E TUBO DE AÇO

TREFILADO 27 X 12 X 2 MM,
TOTALMENTE SOLDADA POR

SISTEMA MIG E ACABAMENTO DE
SUPERFÍCIE PINTADA EM EPÓXI-

PÓ NA COR PRETA; PONTEIRAS DE
ACABAMENTO INJETADAS EM
POLIPROPILENO; O ASSENTO E

ENCOSTO DEVEM SER BIPARTIDOS
SENDO A DISTÂNCIA ENTRE O

ASSENTO E O INÍCIO DO ENCOSTO
DE NO MÍNIMO 12,5 CM. TODAS

UNIDADE 170 R$ 180,00 ESCOLARES
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

34.832.381/0001-
97

R$ 30.600,00
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AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO
SER TRATADAS COM APLICAÇÃO

DE PINTURA ELETROSTÁTICA
TOTALMENTE AUTOMATIZADA EM

EPÓXI-PÓ NA COR PRETA,
REVESTINDO TOTALMENTE A
ESTRUTURA. SEGURANÇA: O
CONJUNTO DO MÓVEL DEVE

APRESENTAR CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE DE MARCA

EMITIDO PELA ABNT ATESTANDO
OS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA,
DURABILIDADE, ESTABILIDADE E

ERGONOMIA, CONFORME NR-17,
NBR 13962, E CAPACIDADE DE

SUPORTE DE PESO ACIMA DE 120
KG. AS MEDIDAS INFORMADAS
TERÃO TOLERÂNCIA PARA MAIS
OU PARA MENOS, NO MÁXIMO

DE: 5% (CINCO POR CENTO).
36 CADEIRA PRESIDENTE

GIRATÓRIA
CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA.

ASSENTO COMPENSADO
MULTILAMINADO 14 MM DE

ESPESSURA COM ESPUMA
INJETADA ANATOMICAMENTE
COM 60 MM DE ESPESSURA

MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50
KG/M³, CARENAGEM DO ASSENTO

INJETADA EM POLIPROPILENO,
REVESTIMENTO EM TECIDO
POLIPROPILENO. ENCOSTO

COMPENSADO MULTILAMINADO
14 MM DE ESPESSURA, ESPUMA

INJETADA ANATOMICAMENTE
COM 60 MM DE ESPESSURA

MÉDIA E DENSIDADE DE 45 À 50
KG/M³, MOLA SUPORTE EM AÇO

COM 76,20 MM DE LARGURA,
ESPESSURA 6,35 MM COM

REGULAGEM AUTOMÁTICA POR
CATRACA, COM 07 (SETE)

POSIÇÕES DE TRAVAMENTO
TOTALIZANDO 70 MM DE CURSO

OU OPCIONALMENTE COM
REGULAGEM POR ACIONAMENTO

DE BOTÃO, COM 06 (SEIS)
POSIÇÕES DE TRAVAMENTO

TOTALIZANDO 90 MM DE CURSO,
CONTRA CAPA DO ENCOSTO

INJETADA EM POLIPROPILENO,
COM REVESTIMENTO EM TECIDO
POLIPROPILENO. APÓIA BRAÇOS

SL, EM POLIPROPILENO
COPOLÍMERO INJETADO, COM

ALMA DE AÇO SAE 1020 PINTADA,
REGULAGEM DE ALTURA COM

BOTÃO, TOTALIZANDO 07 (SETE)
POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO.

CHAPA PARA FIXAÇÃO NO
ASSENTO COM 02 (DOIS) FUROS

OBLONGOS, PERMITINDO
REGULAGEM HORIZONTAL POR

PARAFUSOS. 

BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL
COM ARANHA DE 05 (CINCO)

HASTES DE AÇO COM PINO DO
RODÍZIO SOLDADO NA

EXTREMIDADE DA HASTE EM
FUROS DO TIPO FLANGEADO,

EVITANDO QUE SE SOLTEM
COBERTA POR POLAINA INJETADA

EM POLIPROPILENO NA COR
PRETA, APOIADA SOBRE 05

(CINCO) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO
E DUPLO ROLAMENTO COM 50
MM DE DIÂMETRO EM NYLON

COM CAPA, SEMIESFERA PLÁSTICA
INJETADA JUNTO A ESTRUTURA,
QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE
ROLAGEM EM NYLON PARA USO

UNIDADE 147 R$ 574,89 ESCRIBLU
COMÉRCIO DE
MÓVEIS EIRELI

10.902.067/0001-
75

R$ 84.508,83
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EM CARPETES, TAPETES E
SIMILARES. 

COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL
FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO,

COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO,
ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO

TEMPERADO DE ALTA
RESISTÊNCIA, SISTEMA DE

REGULAGEM DA ALTURA DA
CADEIRA COM MOLA A

GÁS.TELESCÓPICO INJETADO EM
POLIPROPILENO TEXTURIZADO,

DIVIDIDO EM 03 PARTES
ENCAIXADAS, USADO PARA

PROTEGER A COLUNA.
MECANISMO DO TIPO RELAX
SYNCRON COM 04 (QUATRO)
ESTÁGIOS DE REGULAGEM E
TRAVAMENTO DA POSIÇÃO
DESEJADA, OU RELAX LIVRE.

ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ
DO TIPO HÍBRIDA COM CAMADA

DE 60 (SESSENTA) MÍCRONS E
CURA EM ESTUFA À 200°C, NA

COR PRETO LISO SEMI-BRILHO W-
ECO, COM SUPERFÍCIES

METÁLICAS PREPARADAS
PREVIAMENTE ATRAVÉS DE

TRATAMENTO COM FOSFATO DE
ZINCO, PROPICIANDO MAIOR

ADERÊNCIA E ACABAMENTO DA
PINTURA. DIMENSÕES: LARGURA:
70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM,
ALTURA: 118 CM. ENTREGA COM
MONTAGEM. GARANTIA 01 ANO.

39 CARRINHO PARA
BIBLIOTECA

CARRINHO PARA USO EM
AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA

MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS,
CONFECCIONADO EM CHAPA DE

AÇO, CONTENDO 02 ESTRUTURAS
TUBULARES, 03 NÍVEIS DE
BANDEJAS, SENDO DUAS

SUPERIORES INCLINADAS COM
DIVISÓRIA CENTRAL E UMA

INFERIOR PLANA, MEDINDO 49
CM DE LARGURA E 49 CM DE
COMPRIMENTO, UNIDAS A
ESTRUTURA DO CARRINHO
ATRAVÉS DE SOLDA;  NÃO
PODERÁ POSSUIR ARESTAS
CORTANTES E REBARBAS; 

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ,
COM TRATAMENTO ANTERIOR

ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE,
NA COR VERDE TEXTURIZADA;
PAREDES DO CARRINHO SEMI-
FECHADAS CONTENDO CADA

UMA 09 ABERTURAS DE 2,8 CM
DE ALTURA POR 10,5 CM DE
LARGURA;   SUPORTES PARA

RODAS COM 04 RODÍZIOS
GIRATÓRIOS RESINADOS COM, NO
MÍNIMO, 07 CM DE DIÂMETRO; 
DIMENSÕES:  ALTURA: 105 CM; 

LARGURA: 53 CM; 
PROFUNDIDADE: 53 CM.

MARCA/MODELO SIMILAR OU
EQUIVALENTE: BICCATECA E

METALPOX;  GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES.

UNIDADE 5 R$ 662,12 CELI PRODUTOS
DE AÇO LTDA

81.340.960/0001-
00 R$ 3.310,60

40 CARRO AUXILIAR DE
TRANSPORTE, EM

AÇO INOX,
DIMENSÕES

APROXIMADAS DE
900 X 600 X 900 MM

CARRO AUXILIAR DE TRANSPORTE,
CONSTRUÍDO EM AÇO

INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8,
PLANOS LISOS EM AÇO

INOXIDÁVEL, ALÇA TUBULAR Ø1 ¼
EM AÇO INOXIDÁVEL, PERFIS DE
REFORÇO ESTRUTURAL EM AÇO

INOXIDÁVEL, PÉS TUBULARES EM
AÇO INOXIDÁVEL Ø1 ¼ COM

RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø4, SENDO

UNIDADE 3 R$ 1.250,00 ACM
COMÉRCIO E
INSTALAÇÃO

EIRELI

39.831.047/0001-
32

R$ 3.750,00
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OS RODÍZIOS POSTERIORES COM
FREIO, DIMENSÕES

APROXIMADAS DE 900 X 600 X
900 MM (C X L X A), COM 2

PLANOS.

42

CONJUNTO 2 (DUAS)
POLTRONAS

DECORATIVAS
VERMELHAS, 79 X 63

X 57 CM.

CONJUNTO COM 2 POLTRONAS
DECORATIVAS, ESTRUTURA EM

MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO,
REVESTIMENTO EM SUEDE

AMARELO, PÉS DE FÁCIL
COLOCAÇÃO, BASE EM AÇO,

SUPORTA ATÉ 120 KG, PÉS EM
MADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO

FIXO,MÓVEL COM 02
VOLUMES/UNIDADES,

DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT:
79 CM LARG: 63 CM PROF: 57 CM.

COR: VERMELHA

KIT 17 R$ 614,50
DISTRIBUIDORA

SULZBACHER
LTDA

13.798.385/0001-
26 R$ 10.446,50

43 CONJUNTO ESCOLAR
COMPOSTO DE MESA

E CADEIRA

CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO
DE MESA E CADEIRA

CONFECCIONADO EM RESINA
PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO,

FABRICADOS PELO PROCESSO DE
INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO;

TAMPO DA MESA EM ABS COM
FORMATO RETANGULAR COM
PORTA COPOS, TAMPO COM

MEDIDAS MÍNIMAS DE 650MM X
510 MM ATENDENDO A NORMA

TÉCNICA NBR 14006/2008 DA
ABNT, SOB TAMPO RETANGULAR
COM FECHAMENTO FRONTAL E
LATERAL , ESTRUTURA EM TUBO

DE AÇO INDUSTRIAL, SENDO
DUAS COLUNAS LATERAIS

CONFECCIONADAS EM TUBO DE
AÇO DE NO MÍNIMO 77MM X

40MM COM 1,2MM DE
ESPESSURA, A BASE SUPERIOR E

REFORÇO TRANSVERSAL EM
TUBOS 20MM X 30MM E

5/8,BASE DOS PÉS EM FORMA DE
ARCO EM TUBO OBLONGO

MEDINDO NO MÍNIMO 20MM X
48MM COM 1,5MM DE

ESPESSURA. SAPATAS
ANTIDERRAPANTES E DE

PROTEÇÃO À PINTURA COBRINDO
AS EXTREMIDADES DOS PÉS,

MEDINDO APROXIMADAMENTE
162MM X 53MM E 100MM X

53MM, COM TOLERÂNCIA DE +/-
2,00MM, FABRICADOS EM
POLIPROPILENO VIRGEM

INJETADOS NA MESMA COR DO
TAMPO E FIXADAS À ESTRUTURA

POR MEIO DE PARAFUSOS;
ALTURA TAMPO CHÃO

APROXIMADAMENTE 760MM.
PORTA MOCHILA EM FORMATO

DE GANCHO RETRÁTIL
CONFECCIONADO EM RESINA
PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO.

CERTIFICADO DE ACORDO COM A
NORMA NBR 14006/2008,
OBEDECENDO À PORTARIA

105/2012 DO INMETRO. CADEIRA
COM ASSENTO E ENCOSTO EM

POLIPROPILENO. ASSENTO COM
MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X

460MM (+/-5%), ALTURA
ASSENTO/CHÃO 460MM

APROXIMADAMENTE SEM
ORIFÍCIOS FIXADOS POR MEIO DE

PARAFUSOS. ENCOSTO COM
MEDIDAS MÍNIMAS 400MM X

360MM (+/-5%), COM PUXADOR E
MARCA DO FABRICANTE EM ALTO

RELEVO FIXADOS POR MEIO DE
REBITES. APRESENTAR JUNTO A

PROPOSTA LAUDO EMITIDO POR

UNIDADE 500 R$ 700,00 OMEGA
COMÉRCIO DE

MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS

EIRELI

29.089.881/0001-
40

R$ 350.000,00
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LABORATÓRIO QUANTO A
RESISTÊNCIA A FLEXIBILIDADE DO
ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA

PLÁSTICA BASE DO ASSENTO E
INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM

TUBO OBLONGO 16MM X 30MM,
COBERTO PELO ENCOSTO, UMA

BARRA HORIZONTAL PARA
SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO

EM TUBO 5/8. ESTRUTURA
REFORÇADA COM 02 COLUNAS
LATERAIS E PÉS EM MATERIAL

PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E
DESGASTE. UMA BARRA

HORIZONTAL DE REFORÇO EM
TUDO OBLONGO MEDINDO

16MM X 30MM COM ESPESSURA
DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA
DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE
DO ASSENTO AOS PÉS. TODA A

ESTRUTURA METÁLICA É
FABRICADA EM TUBO DE AÇO
INDUSTRIAL TRATADOS POR

CONJUNTOS DE BANHOS
QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E

LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E
SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA

MIG. COR DA ESTRUTURA:
BRANCA. APRESENTAR JUNTO A

PROPOSTA RELATÓRIO DE ENSAIO
DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE
CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ

DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS
MÓVEIS, CONFORME LEI FEDERAL
Nº 11.762/08 QUE FIXA O LIMITE

MÁXIMO DE CHUMBO PERMITIDO
NA FABRICAÇÃO DE TINTAS

IMOBILIÁRIAS E DE USO INFANTIL
E ESCOLAR, VERNIZES E
MATERIAIS SIMILARES.

45 CONTAINER
HABITÁVEL, 20 PÉS, 6
X 2,6 X 2,4 M (C X A X

L)

CONTAINER HABITACIONAL 20 PÉS
MODELO

ALMOXARIFADO/DEPÓSITO, COM
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES

MÍNIMAS: PRODUZIDO EM CHAPA
DE AÇO COM REVESTIMENTO NAS

PAREDES E TETO ADEQUADO AS
NORMAS NR 10 E NR 18;

MEDIDAS APROXIMADAS: 6,0 X
2,6 X 2,4 M (C X A X L); O

CONTAINER DEVE SER PRODUZIDO
EM CHAPA DE AÇO, TIPO

ONDULADA OU TRAPEZOIDAL, DE
ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM.

DEVE SER REVESTIDO, NAS
PAREDES E TETO, COM GESSO OU

MDF, TRATAMENTO
ANTICORROSIVO INTERNO E

EXTERNO, PINTURA INTERNA E
EXTERNA DO CONTAINER NA COR
A DEFINIR PELA CONTRATANTE,

REFERE-SE A PINTURA DO
REVESTIMENTO, NÃO EXCLUINDO
O TRATAMENTO ANTICORROSIVO
INTERNO (TAMBÉM SOLICITADO

NA DESCRIÇÃO), PISO EM
PAVIFLEX OU SIMILAR APLICADO
SOBRE MADEIRA ORIGINAL DO
CONTAINER, PORTA DE ACESSO

ORIGINAL DO CONTAINER (PORTA
MARÍTIMA), JANELA COM GRADE

1,00 X 1,20 M, NO MÍNIMO 02
PONTOS DE ILUMINAÇÃO LED DE

TETO COM INTERRUPTORES
INDEPENDENTES, 03 PONTOS DE
TOMADA 110 V / 220 V A 1,2 M

DO CHÃO, CAIXA COM
DISJUNTORES DOS CIRCUITOS

ACIMA MENCIONADOS, SISTEMA
ELÉTRICO TOTALMENTE

EMBUTIDO NAS PAREDES E TETO;

UNIDADE 6 R$ 35.000,00 DISTRIBUIDORA
SULZBACHER

LTDA

13.798.385/0001-
26

R$ 210.000,00
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ANTERIORMENTE A ENTREGA, A
EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR O
PROJETO DO OBJETO PARA FINS

DE APROVAÇÃO DO LAYOUT
INTERNO E EXTERNO PELA
ADMINISTRAÇÃO; INCLUSO

TODOS OS CUSTOS COM FRETE,
CARGA E DESCARGA DO
CONTAINER NO LOCAL

INFORMADO PELA CONTRATANTE.
GARANTIA DE 12 MESES A

CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA
NOTA FISCAL.

46 ESTANTE DE AÇO COM
REFORÇO EM “X”

ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO
EM “X” - ESTANTE METÁLICA,
MATERIAL AÇO, ALTURA 2,00,

LARGURA 0,92, PROFUNDIDADE
0,30, TIPO PRATELEIRAS

REGULÁVEIS E ARTICULÁVEIS DE 5
EM 5CM, QUANTIDADE

PRATELEIRAS 6, TRATAMENTO
SUPERFICIAL

ANTICORROSIVO/ANTIFERRUGEM,
ACABAMENTO SUPERFICIAL

PINTURA ESMALTADA, COR CINZA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
COM PONTEIRAS DE 3,5CM E

PORTA-ETIQUETA DE AÇO.

UNIDADE 21 R$ 334,00

ARAUJO
MÓVEIS E

TRANSPORTES
LTDA

23.206.565/0001-
25 R$ 7.014,00

47

ESTANTE DE AÇO,
COM 6 PRATELEIRAS,

DIMENSÕES
APROXIMADAS: 2,00
M X 0,92 M X 0,40 (A

X L X P)

ESTANTE DE AÇO, COM 6
PRATELEIRAS E SEUS SUPORTES,
COM PERFURAÇÕES A CADA 5
CENTÍMETROS NAS COLUNAS

PARA PERMITIR A REGULAGEM
DAS PRATELEIRAS. CAPACIDADE

DE SUPORTAR 25 KG POR
PRATELEIRA. DIMENSÕES

APROXIMADAS: 2,00 M X 0,92 M X
0,40 M (A X L X P), NÃO PODENDO
EXTRAPOLAR ESSAS MEDIDAS EM

2 CM PARA MAIS OU PARA
MENOS. TRATAMENTO
SUPERFICIAL: PINTURA

ELETROSTÁTICA. GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES (UM ANO). 

UNIDADE 40 R$ 329,00

ARAUJO
MÓVEIS E

TRANSPORTES
LTDA

23.206.565/0001-
25 R$ 13.160,00

48

ESTANTE EM INOX
PARA COZINHA

PROFISSIONAL, COM
5 NÍVEIS LISOS

ESTANTE EM AÇO INOX AISI304,
COM 5 (CINCO) NÍVEIS LISOS,

CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE
500 KG (OU 100 KG POR NÍVEL),

PÉS COM REGULAGEM DE
ALTURA, ESTRUTURA TUBULAR,

DIMENSÕES APROXIMADAS: 120 X
50 X 200 (L X P X A).

UNIDADE 9 R$ 2.300,00 VICENTE XISTO
CUPERTINO

10.417.394/0001-
31 R$ 20.700,00

49 ESTANTE EXPOSITORA
FACE SIMPLES

ESTANTE EXPOSITORA FACE
SIMPLES. TOTALMENTE

CONFECCIONADO EM CHAPA DE
AÇO DE BAIXO TEOR DE

CARBONO, COM ACABAMENTO
PELO SISTEMA DE TRATAMENTO
QUÍMICO DA CHAPA E PINTURA

ATRAVÉS DE SISTEMA
ELETROSTÁTICO A PÓ, COM

CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70
MICRAS; 01 (UMA) BASE

FORMADA POR UMA ÚNICA PEÇA,
FECHADA, CONFECCIONADA EM
CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM

ALTURA DE 155 MM, SUA
FIXAÇÃO ÀS LATERAIS DA ESTANTE

SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS
SEXTAVADOS GALVANIZADOS,
POSSUI AINDA 04 (QUATRO)

SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL,
QUE NÃO ULTRAPASSAM OS

LIMITES EXTERNOS DA ESTANTE;
01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR
HORIZONTAL CONFECCIONADA
EM UMA ÚNICA CHAPA Nº 20

(0,90 MM), COM ALTURA DE 75
MM, SUA FIXAÇÃO ÀS LATERAIS
DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE
PARAFUSOS GALVANIZADOS; 02

UNIDADE 7 R$ 1.944,00 CELI PRODUTOS
DE AÇO LTDA

81.340.960/0001-
00

R$ 13.608,00
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(DUAS) LATERAIS COM ALTURA DE
2000 MM E LARGURA DE 300

MM, CONFECCIONADAS EM UMA
ÚNICA PEÇA CHAPA Nº 18 (1,20

MM), A FACE INTERNA, QUE
PERMITE ENCAIXE DAS BANDEJAS

EM PASSOS DE
APROXIMADAMENTE 90 MM.

DEVERÁ CONTER FENDAS
ALINHADAS EM 09 LINHAS RETAS
DE 03 FENDAS CADA LINHA. CADA

FENDA DEVERÁ POSSUIR
DIMENSÕES DE 2,8 CM DE
ALTURA POR 10,5 CM DE

LARGURA, UNIDOS AS LATERAIS
DA ESTANTE NAS EXTREMIDADES
ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS COM

PORCAS; FORMANDO ENCAIXE
EXATO ENTRE A BASE E A

TRAVESSA SUPERIOR SEM CANTOS
VIVOS OU ARESTAS; 04 (QUATRO)
PRATELEIRAS INCLINADAS COM

DIMENSÕES ÚTEIS DE NO
MÍNIMO 93,0 CM DE

COMPRIMENTO E 29,0 CM DE
ALTURA, CONFECCIONADAS EM
CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM

DOBRAS NAS LATERAIS QUE
PERMITEM AS MESMAS A UNIÃO

AS LATERAIS PELO SISTEMA
HORIZONTAL DESLIZANTE DE

ENCAIXE (SEM PARAFUSOS), NO
SEU COMPRIMENTO DEVEM

APRESENTAR DOBRAS DUPLAS,
SENDO QUE A PRIMEIRA DEVE

POSSUIR INCLINAÇÃO DE
APROXIMADAMENTE 55°

(CINQUENTA E CINCO GRAUS) EM
RELAÇÃO À PRATELEIRA; NÃO

PODERÁ APRESENTAR ARESTAS
CORTANTES, REBARBAS E SOLDAS

APARENTES. ACOMPANHA 02
(DUAS) LATERAIS DE

FECHAMENTO. DIMENSÕES
IDEAIS: ALTURA: 200 CM;

LARGURA: 100 CM;
PROFUNDIDADE: 30 CM.

MARCA/MODELO SIMILAR OU
EQUIVALENTE: BICCATECA E

METALPOX; GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES.

50 ESTANTE FACE DUPLA
100 X 200 X 58 CM

ESTANTE FACE DUPLA.
CONFECCIONADA EM CHAPA DE

AÇO DE BAIXO TEOR DE
CARBONO, COM ACABAMENTO
PELO SISTEMA DE TRATAMENTO
QUÍMICO DA CHAPA E PINTURA

ATRAVÉS DE SISTEMA
ELETROSTÁTICO A PÓ, COM

CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70
MICRAS; 01 (UMA) BASE

FORMADA POR UMA ÚNICA PEÇA,
FECHADA, CONFECCIONADA EM
CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM

ALTURA DE 155 MM, SUA
FIXAÇÃO ÀS LATERAIS DA ESTANTE

SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS
SEXTAVADOS GALVANIZADOS;

POSSUIR 04 (QUATRO) SAPATAS
REGULADORAS DE NÍVEL, QUE

NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES
EXTERNOS DA ESTANTE; 01 (UMA)
TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL
CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA

CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM
ALTURA DE 75 MM, SUA FIXAÇÃO
ÀS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ

ATRAVÉS DE PARAFUSOS
GALVANIZADOS; 02 (DUAS)

LATERAIS COM ALTURA DE 2000
MM E LARGURA DE 580 MM,

UNIDADE 55 R$ 1.784,88 ARAUJO
MÓVEIS E

TRANSPORTES
LTDA

23.206.565/0001-
25

R$ 98.168,40
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CONFECCIONADAS EM UMA
ÚNICA PEÇA CHAPA Nº 18 (1,20

MM), A FACE INTERNA, QUE
PERMITE ENCAIXE DAS BANDEJAS

EM PASSOS DE
APROXIMADAMENTE 90 MM.

DEVERÁ CONTER FENDAS
ALINHADAS EM 09 LINHAS RETAS
DE 04 FENDAS CADA LINHA. CADA

FENDA DEVERÁ POSSUIR
DIMENSÕES DE 2,8 CM DE
ALTURA POR 10,5 CM DE

LARGURA, UNIDOS AS LATERAIS
DA ESTANTE NAS EXTREMIDADES
ATRAVÉS DE 04 PARAFUSOS COM

PORCAS; FORMANDO ENCAIXE
EXATO ENTRE A BASE E A

TRAVESSA SUPERIOR SEM CANTOS
VIVOS OU ARESTAS; 08 (OITO)

PRATELEIRAS COM DIMENSÕES
MÍNIMAS DE 930 MM DE

COMPRIMENTO E 250 MM DE
PROFUNDIDADE,

CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº
20 (0,90 MM), COM DOBRAS NAS

LATERAIS QUE PERMITEM AS
MESMAS A UNIÃO AS LATERAIS

PELO SISTEMA HORIZONTAL
DESLIZANTE DE ENCAIXE (SEM

PARAFUSOS), NO SEU
COMPRIMENTO DEVEM

APRESENTAR DOBRAS DUPLAS,
SENDO QUE A PRIMEIRA DEVE

POSSUIR INCLINAÇÃO DE
APROXIMADAMENTE 55°

(CINQUENTA E CINCO GRAUS) EM
RELAÇÃO À PRATELEIRA; NÃO

PODERÁ APRESENTAR ARESTAS
CORTANTES, REBARBAS E SOLDAS

APARENTES. ACOMPANHA 02
(DUAS) LATERAIS DE

FECHAMENTO. DIMENSÕES
IDEAIS: ALTURA: 200 CM;

LARGURA: 100 CM;
PROFUNDIDADE: 58 CM. 

MARCA/MODELO SIMILAR OU
EQUIVALENTE: BICCATECA E

METALPOX; GARANTIA MÍNIMA
DE 12 MESES. AS DIMENSÕES

IDEIAS SÃO ACEITÁVEIS DENTRO
DA MARGEM DE 10% PARA MAIS

OU PARA MENOS.

51 ESTOFADO 01 LUGAR
TIPO POLTRONA

POLTRONA 01 LUGAR, COM
ASSENTO E ENCOSTO FIXO, APOIO

PARA OS BRAÇOS, ESTRUTURA
CONFECCIONADA EM MADEIRA
OU MDF;   ASSENTO ESTOFADO

COM ESPUMA SOFT 28 E MOLAS
POCKET, ENCOSTO COM ESPUMA
SOFT 20. AMBOS ESTRUTURADOS
COM PERCINTA ELÁTICA;  SISTEMA

DE MONTAGEM COM
PARAFUSOS;  FORRAÇÃO EM

COURINO NA COR PRETA;  PÉS EM
ALUMÍNIO;  DIMENSÕES IDEAIS: 
ALTURA: 83 CM;  LARGURA: 76
CM;  PROFUNDIDADE: 80 CM. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

UNIDADE 87 R$ 504,00
VINICIUS DO

AMARAL
ROLANDIA

08.855.152/0001-
88 R$ 43.848,00

52 ESTOFADO PUFE
REDONDO

PUFE REDONDO, COM
ESTRUTURA EM MADEIRA OU

MDF, FIXADAS COM PARAFUSOS,
GRAMPOS E CANTONEIRAS PARA

REFORÇO; FORRAÇÃO EM
COURINO NA COR PRETA;

DIMENSÕES ACEITÁVEIS ALTURA
ENTRE 40 E 46 CM; LARGURA

ENTRE 40 E 46 CM;
PROFUNDIDADE: ENTRE 32 E 46
CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12

MESES.

UNIDADE 33 R$ 137,98
ESCRIBLU

COMÉRCIO DE
MÓVEIS EIRELI

10.902.067/0001-
75 R$ 4.553,34

55 LONGARINA TIPO LONGARINA TIPO CONCHA COM 3 UNIDADE 41 R$ 340,00 VINICIUS DO 08.855.152/0001- R$ 13.940,00
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CONCHA 3 LUGARES LUGARES. SEM BRAÇOS, ASSENTO
E ENCOSTO: FABRICADO EM
PLÁSTICO REFORÇADO COM

FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA,
COM CAPACIDADE PARA

SUPORTAR ATÉ 100 KG; COM ABA
LATERAL EM TODO O CONTORNO,

MEDIDAS ASSENTO(LXP): 480 X
510 MM ± 20 MM, BASE: COM

LONGARINA, COLUNAS E
PEDESTAIS EM AÇO, COM SEÇÃO

RETANGULAR SIMPLES, APOIADAS
SOBRE SAPATAS E PONTEIRAS EM

POLIPROPILENO INJETADO OU
MATERIAL SIMILAR NA COR

PRETA, APRESENTAÇÃO: TODO O
CONJUNTO DEVERÁ SER ISENTO

DE QUAISQUER DEFEITOS,
DEVERÁ ESTAR PERFEITAMENTE

NIVELADO, FIRME E SEM FOLGAS,
BEM COMO DEVERÁ TER O
ACABAMENTO DAS PARTES

METÁLICAS EM PINTURA
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ

COM PRÉ TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AS
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO

PRODUTO DEVERÃO ESTAR EM
CONFORMIDADE COM AS

NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E
COM A NORMA REGULADORA DE
ERGONOMIA DO MINISTÉRIO DO

TRABALHO.

AMARAL
ROLANDIA

88

56

LOUSA
QUADRICULADA NA

COR VERDE,
MEDINDO 5,00 X 1,20

QUADRO VERDE PANORÂMICO
500 X 120(CM) QUADRICULADO. 

QUADRO CONFECCIONADO EM
MDF (9MM), FORMANDO UMA
TELA CÔNCAVA SOBREPOSTA DE

LAMINADO VERDE
TEXTURIZADO(FÓRMICA VERDE

PARA UTILIZAÇÃO COM GIZ). 

POSSUI ESTRUTURA EM AÇO,
MOLDURA EM ALUMÍNIO

ANODIZADO, COM BORDAS
TOTALMENTE ARREDONDADAS E

PROTEGIDAS EM PVC. 

ACOMPANHA PORTA-GIZ E
APAGADOR TAMBÉM COM

PROTETORES EM PVC. 

SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL.
ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO

(BUCHAS E PARAFUSOS)

UNIDADE 11 R$ 1.821,00

ADVANCED
COMÉRCIO DE

EQUIPAMENTOS
LTDA

08.331.877/0001-
77 R$ 20.031,00

57

MESA BANCADA EM
INOX, COM

PRATELEIRA LISA,
DIMENSÕES

APROXIMADAS 1,50 X
0,70 X 0,90 M (C X A X

P)

MESA BANCADA COM NÍVEL
SUPERIOR EM AÇO INOX AISI304,

SEM ESPELHO, REFORÇO NO
TAMPO A CADA 25 CM,

ESTRUTURA TUBULAR EM INOX,
PÉS COM REGULAGEM DE

ALTURA, ACABAMENTO LATERAL
COM BORDAS DE 5 CM PARA

BAIXO E 1,5 CM PARA DENTRO.
NÍVEL INFERIOR (PRATELEIRA)

LISO COM REFORÇO NO TAMPO.
DIMENSÕES APROXIMADAS 1,50 X

0,70 X 0,90 M (C X A X P)

UNIDADE 1 R$ 1.500,00 VICENTE XISTO
CUPERTINO

10.417.394/0001-
31 R$ 1.500,00

58 MESA BANCADA EM
INOX, COM

PRATELEIRA LISA,
DIMENSÕES

APROXIMADAS 2,40 X
0,70 X 0,90 M (C X A X

P)

BANCADA COM NÍVEL SUPERIOR
EM AÇO INOX AISI304, SEM

ESPELHO, REFORÇO NO TAMPO
NA PARTE INFERIOR A CADA 25
CM, ESTRUTURA TUBULAR EM

INOX AISI304, PÉS COM
REGULAGEM DE ALTURA,

ACABAMENTO LATERAL COM
BORDAS DE 5 CM PARA BAIXO E

1,5 CM PARA DENTRO,. NÍVEL
INFERIOR LISO COM REFORÇO NO

UNIDADE 7 R$ 1.825,00 ROCHA &
SALGADO

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE

AÇO INOX
EIRELI

31.764.898/0001-
06

R$ 12.775,00
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TAMPO. DIMENSÕES
APROXIMADAS: 240 CM X 70 CM

X 90 CM ALTURA.

59

MESA COM TAMPO
EM MDF BRANCA E

ESTRUTURA
METÁLICA PRETA,

MEDINDO
RESPECTIVAMENTE

(ALTURA,LARGURA E
PROFUNDIDADE) 0,75
X 3,75 0,65 METROS

MESA COM TAMPO E PLACA
INFERIOR DE APOIO HORIZONTAL

EM MDF, NA COR BRANCA,
FIXADA À ESTRUTURA DA MESA

ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO.
ESTRUTURA METÁLICA COM

PINTURA AUTOMOTIVA NA COR
PRETA. 

DIMENSÕES DA MESA: ALTURA:
0,75 M, LARGURA: 3,75 M E

PROFUNDIDADE: 0,65 M.
ESPESSURA DOS MATERIAIS: MDF
0,04 M. ESTRUTURA METÁLICA:
0,04 M. DIMENSÕES DO TAMPO
MDF: COMPRIMENTO: 3,75M E

PROFUNDIDADE: 0,65M. 

DIMENSÕES DA PLACA INFERIOR
DE APOIO HORIZONTAL EM MDF:

COMPRIMENTO: 3,67M E ALTURA:
0,20M. DETALHAMENTO DO
TAMPO: 5 ABERTURAS EM

FORMATO CIRCULAR NO RAIO:
0,025 M.

UNIDADE 40 R$ 1.470,00 BELNIFER LTDA 21.949.157/0001-
38 R$ 58.800,00

60
MESA DE ESCRITÓRIO
(DIRETOR), 150 X 75 X

80 CM

MESA DE ESCRITÓRIO (DIRETOR)
FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA
QUALIDADE E REVESTIDA EM BP

PROPORCIONANDO UM MELHOR
ACABAMENTO COM AS

DIMENSÕES APROXIMADAS DE:
150 X 75 X 80 CM, COM A COR A
SER DEFINIDA NO MOMENTO DO

EMPENHO/AQUISIÇÃO.

UNIDADE 2 R$ 590,00 VIOLA MIX
MÓVEIS - EIRELI

36.953.803/0001-
08 R$ 1.180,00

62
MESA DE REUNIÃO

REDONDA, MDF,
DIÂMETRO 100 CM

MESA REDONDA PARA ESTUDO,
04 LUGARES, TAMPO

CONFECCIONADO EM MADEIRA
MDF DE 25 MM DE ESPESSURA,
ACABAMENTO EM LAMINADO

MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE
BAIXA PRESSÃO (BP) NA COR

BRANCA, ARGILA OU CASCA DE
OVO; (A SER DEFINIDO PELO

CÂMPUS REQUISITANTE), BORDA
COM ACABAMENTO EM FITA PVC
DE 03 MM COLADAS A QUENTE
PELO SISTEMA HOLT-MELT, NA

MESMA COR DO MÓVEL; 
ESTRUTURADA CONTENDO 04 PÉS
METÁLICOS EM FORMATO OMEGA
CONFECCIONADOS EM CHAPA DE

AÇO DE BAIXO TEOR DE
CARBONO. ACABAMENTO DA

PARTE METÁLICA COM PINTURA
ATRAVÉS DO SISTEMA

ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR
BRANCA, ARGILA OU CASCA DE

OVO; (A SER DEFINIDO PELO
CÂMPUS REQUISITANTE), COM

TRATAMENTO ANTERIOR
ANTICORROSIVO E FOSFATIZANTE.

MONTAGEM ATRAVÉS DE
PARAFUSOS;  DIMENSÕES IDEAIS: 
ALTURA: 77 CM;  DIÂMETRO DO

TAMPO: 100 CM.  GARANTIA
MÍNIMA DE 12 MESES.

UNIDADE 16 R$ 390,00

ESCOLARES
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

34.832.381/0001-
97 R$ 6.240,00

64 MESA EM “L” MESA EM “L” PARA ESTAÇÃO DE
TRABALHO, TAMPO

CONFECCIONADO EM MADEIRA
MDF 25 MM DE ESPESSURA,

ACABAMENTO NAS DUAS FACES
EM LAMINADO MELAMÍNICO

TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO
NA COR BRANCA, ARGILA OU

CASCA DE OVO; (A SER DEFINIDO
PELO CÂMPUS REQUISITANTE),

BORDAS COM ACABAMENTO EM
FITA PVC DE 03 MM DE

UNIDADE 62 R$ 548,48 ESCRIBLU
COMÉRCIO DE
MÓVEIS EIRELI

10.902.067/0001-
75

R$ 34.005,76
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ESPESSURA, COLADA A QUENTE
PELO SISTEMA HOLT-MELT EM
TODO SEU PERÍMETRO, PAINEL
FRONTAL EM AGLOMERADO 18

MM, COM RECUO MÍNIMO DE 12
CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA
MESA, PÉS EM AÇO CARBONO
COM SAPATA NIVELADORA E
PASSAGEM INTERNA PARA

FIAÇÃO, PINTURA ATRAVÉS DO
SISTEMA ELETROSTÁTICA A PÓ NA
COR BRANCA, ARGILA OU CASCA
DE OVO; (A SER DEFINIDO PELO
CÂMPUS REQUISITANTE), COM

TRATAMENTO ANTERIOR
ANTICORROSIVO E

FOSFATIZANTE;  MEDIDAS IDEAIS: 
ALTURA: 75 CM;  LARGURA: 120 X

120 CM;   PROFUNDIDADE: 60
CM.  GARANTIA MÍNIMA DE 12

MESES.
65 MESA EM L PARA

ESTAÇÃO DE
TRABALHO

MESA EM “L” PARA ESTAÇÃO DE
TRABALHO MEDIDAS: 1400 X 1400

X 1600 X 750 MM (L X L X P X A)
TAMPO CONFECCIONADO EM

MADEIRA MDF COM 25 MM DE
ESPESSURA COM ACABAMENTO
NAS DUAS FACES EM LAMINADO
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO
(BP) NA COR ARGILA OU OVO, A

PARTE CENTRAL INTERNA DEVERÁ
TER ANGULAÇÃO 45° EM

RELAÇÃO ÀS PARTES LATERAIS,
SER RETA, COM COMPRIMENTO

SUFICIENTE PARA QUE POSSA SER
ADAPTADO O SUPORTE PARA O

TECLADO EM SUA PARTE
INFERIOR, DEVERÁ SER

CONFECCIONADO COM SUPORTE
RETRÁTIL COM CORREDIÇAS

METÁLICAS, NAS MEDIDAS DE 72
CM X 31 CM COM LATERAIS DE 10

CM DE ALTURA, EM LAMINADO
MELAMÍNICO, FIXADO NA PARTE
CENTRAL DO TAMPO, E DEVERÁ

DESLIZAR SUAVEMENTE, BORDAS
RECEBEM ACABAMENTO EM FITA

PVC DE 3 MM DE ESPESSURA,
COLADA A QUENTE PELO SISTEMA

HOLT-MELT EM TODO SEU
PERÍMETRO, AS MESAS DEVERÃO

CONSTITUIR PEÇAS SÓLIDAS E
RESISTENTES, SEM FOLGAS NOS

DETALHES E NÃO DEVERÃO
APRESENTAR, EM QUALQUER DAS
SUAS PARTES, EMPENAMENTOS E

DEFORMAÇÕES, PAINÉIS
FRONTAIS DEVERÃO TER RECUO
MÍNIMO DE 15 CM EM RELAÇÃO

À FRENTE DA MESA E SER
FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO

DE PARAFUSOS, O PAINEL DEVE
SER FIXADO ENTRE OS PÉS DE

ESTRUTURA POR MEIO DE
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO,

ESTRUTURA INTERNA: LATERAIS: A
SUSTENTAÇÃO DO TAMPO DEVE
SER EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50

MM) DE ESPESSURA MÍNIMA,
ESTRUTURA VERTICAL

ELABORADA EM PERFIS DE SEÇÃO
QUADRADA DE DIMENSÕES DE 40

X 40 MM, FORMANDO 02
COLUNAS PARALELAS EM FORMA

DE PÓRTICO, DISTANCIADAS
ENTRE SI EM 120 MM, COM

CALHA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO
E FUROS PARA INSTALAÇÃO DE
TOMADAS (ENERGIA, LÓGICA E

TELEFÔNICA), FECHAMENTOS EM
TAMPAS, EM AÇO #22 (0,75 MM),

UNIDADE 48 R$ 600,00 OMEGA
COMÉRCIO DE

MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS

EIRELI

29.089.881/0001-
40

R$ 28.800,00
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QUE DEVEM SER FIXAS NA PARTE
INTERNA E REMOVÍVEIS NA PARTE

EXTERNA, PÉS: O TRAVAMENTO
INFERIOR (PÉS) DEVE SER EM

CHAPA DE AÇO #14 (1,90 MM) DE
ESPESSURA, ESTAMPADA NO

FORMATO DE ARCO OBLONGO
COM AS EXTREMIDADES

ARREDONDADAS NA MESMA
CHAPA, POR SISTEMA DE
ENCAIXE, POR MEIO DE

PARAFUSOS DE AÇO M8 X 40 MM
E BUCHAS METÁLICAS, COM BASE
EM SAPATAS NIVELADORAS DE 50

MM DIÂMETRO DE
POLIPROPILENO, REGULÁVEIS,

ENTRE 15 MM E 50 MM DE
ALTURA DO PLANO HORIZONTAL;
ESTRUTURA FRONTAL SUPERIOR:

EM CHAPA DE AÇO #16 (1,50 MM)
DE ESPESSURA, DUAS CALHAS

HORIZONTAIS, COM FUROS PARA
PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O

TAMPO, PERMITINDO O ACESSO A
TODO CABEAMENTO DE ENERGIA,

LÓGICO E TELEFÔNICO, NA
FORMA DE TUBOS COM

DIMENSÕES DE 20 X 40 MM;
ESTRUTURA FRONTAL INFERIOR:

EM CHAPA DE AÇO # 16, DE
ESPESSURA, DE 30 X 50 MM, COM
TRAVAMENTO AO PÓRTICO POR
MEIO DE PARAFUSOS DE AÇO E

BUCHAS METÁLICAS; CALHA: PARA
A PASSAGEM DE FIAÇÃO,

PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO
COM 12 MM DE ESPESSURA E
FIXADA NA CHAPA DE AÇO DE

UNIÃO DOS TUBOS
RETANGULARES DA ESTRUTURA,
ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO

M6 X 12 MM E PORCAS
SEXTAVADA. DOTADA DE BERÇO

PARA TOMADAS LÓGICAS,
ELÉTRICA E VOZ; COMPONENTES

METÁLICOS: TODOS COM
TRATAMENTO ANTIFERRUGEM,

POR BANHO DE
DESENGRAXAMENTO,

DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, E
ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM
ACABAMENTO TEXTURIZADO NA

MESMA COR PADRÃO DO TAMPO;
COMPONENTES METÁLICOS:

TODOS PINTADOS NA MESMA
COR DO TAMPO; ACABAMENTOS:
TODOS, DE PONTEIRAS PLÁSTICAS,

NAS SUAS EXTREMIDADES, NA
MESMA COR DO TAMPO,

FICANDO A PARTE EXTERNA
TOTALMENTE LISA, SEM

APARÊNCIA DOS COMPONENTES
APLICADOS. COR DE

ACABAMENTO A MESMA ...

66
MESA OITAVADA COM

8 CADEIRAS DE
MADEIRA COLORIDAS

CONJUNTO INFANTIL 01 MESA
OITAVADA COM 08 CADEIRAS DE

MADEIRA COLORIDAS, TAMPO
MDF; BASE; MDF / CADEIRA:

ENCOSTO: MDF; ASSENTO: MDF;
PÉS; FERRO. ALTURA 57 LARGURA

104 PROFUNDIDADE 104 CM.
CADEIRA: ALTURA 58 LARGURA 26

PROFUNDIDADE 35 CM.

UNIDADE 4 R$ 1.560,00

SCHOOL SHOP
MÓVEIS E

EQUIPAMENTOS
LTDA

11.819.054/0001-
08 R$ 6.240,00

68 MESA PARA
MICROCOMPUTADOR,

RETANGULAR

MESA PARA MICROCOMPUTADOR,
MEDIDAS APROXIMADAS: 1,00 X
0,65 X 0,74 M (C X L X A), COM

PORTA-TECLADO RETRÁTIL,
MEDIDAS APROXIMADAS: 60 X 30
CM (C X L), ESTRUTURA EM AÇO
TUBULAR RETANGULAR 30 X 50

UNIDADE 144 R$ 210,00 ESCOLARES
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

34.832.381/0001-
97

R$ 30.240,00
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MM COM TRATAMENTO
SUPERFICIAL COM ANTI-

FERRUGINOSO FOSFATIZANTE E
PINTURA NA COR BEGE,

ACABAMENTO EM MELAMÍNICO,
TAMPO EM MDF 20 MM DE
ESPESSURA (NO MÍNIMO),

REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO,
ACABAMENTO PADRÃO CASCA DE

OVO (BEGE).

70 MESA PARA
PROFESSOR

MESA PARA PROFESSOR, TAMPO
EM MADEIRA MDP

(AGLOMERADO), MEDIDAS: 1200
X 500MM, 25 MM DE ESPESSURA,

REVESTIDA EM LAMINADO
MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO

TEXTURIZADO EM AMBAS AS
FACES, COR BRANCA, CINZA OU
BEGE. BORDA LONGITUDINAL

COM ACABAMENTO EM FITA DE
PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, DA

COR DO TAMPO, COLADA A
QUENTE PELO SISTEMA HOLT-

MELT. PAINEL FIXADO ENTRE OS
PÉS COM RECUO MÍNIMO DE

15CM EM RELAÇÃO À FRENTE DA
MESA, FIXADO ÀS ESTRUTURAS
LATERAIS TUBULARES DA MESA

ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E
BUCHAS METÁLICAS. ESTRUTURA

EM TUBO DE AÇO 20X40MM, PRÉ-
TRATAMENTO DE

DESENGRAXAMENTO,
DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO.
PINTURA EPÓXI-PÓ APLICADA

PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO
ELETROSTÁTICA COM

POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA,
TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E

ANTICORROSÃO.PONTEIRAS
INJETADAS.

UNIDADE 55 R$ 290,00

ESCOLARES
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

34.832.381/0001-
97 R$ 15.950,00

71
MESA QUADRADA EM
PVC, COR BRANCA, 68

X 68 X 73 CM.

MESA QUADRADA EM PVC
BRANCA, DIMENSÕES

APROXIMADAS ( COMP. X LARG. X
ALT) 680X680X730MM, PRODUTO

ADITIVADO COM ANTI- UV, OU
SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS
SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.

UNIDADE 10 R$ 104,52

OLITHIER
COMÉRCIO DE
MATERIAIS E

MERCADORIAS
EIRELI

09.630.087/0001-
55 R$ 1.045,20

72 MESA REFEITÓRIO 8
LUGARES COM

BANCOS
ESCAMOTEÁVEIS

MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES
COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS,
TAMPO EM MDF 28 MM, COM
BORDAS ARREDONDADAS NO

SENTIDO DE MAIOR
COMPRIMENTO COM

REVESTIMENTO LAMINADO
PLÁSTICO NA COR BRANCA, DE

FÁCIL LIMPEZA, COM ESPESSURA
DE 0.4 MM. MOCHOS EM MDF DE

25 MM, DIÂMETRO 290 MM
REVESTIDO NAS DUAS FACES E
COM BORDAS EM LAMINADO
PLÁSTICO BRANCO. MEDIDAS
APROXIMADAS DE 2400 X 800
MM, COR BRANCA DO TAMPO,

COR PRETA DA ESTRUTURA. DEVE
POSSUIR CAPACIDADE PARA OITO

USUÁRIOS, QUATRO EM CADA
LADO, BANCOS ESCAMOTEÁVEIS
QUE FACILITAM A LOCOMOÇÃO
DE USUÁRIOS ENTRE AS MESAS.
ESTRUTURA DA MESA EM TUBO
30 X 50 ESPESSURA DE 0.9 MM
COM SISTEMA DE FIXAÇÃO AO

TAMPO EM CHAPA DE AÇO DE 50
X 70 MM, ESPESSURA DE 1.9 MM,

ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS POR
UNIÃO AUTO ATARRAXANTE DE 5
X 25 MM EM FENDA CRUZADA,

ELEMENTO DE UNIÃO DOS
BANCOS EM CHAPA DE AÇO 73 X
4.76 MM, PONTEIRA DE PVC 30 X

UNIDADE 60 R$ 1.200,00 ESCOLARES
INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA

34.832.381/0001-
97

R$ 72.000,00
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50 MM, NA COR PRETA E BATENTE
AMORTECEDOR PARA OS
MOCHOS EM BORRACHA

MARROM DE DIÂMETRO 12 MM.

74

PEDESTAL PARA
BANNER EM

ALUMÍNIO, ALTURA
MÁXIMA 300 CM

PEDESTAL PARA BANNER EM
ALUMÍNIO, ACABAMENTO

SUPERFICIAL FOSCO ALTURA
MÁXIMA 300 CM, TRIPÉ COM

BASE ARTICULADA E REGULAGEM
DE ALTURA.

UNIDADE 45 R$ 110,00
PRINTOOU

COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA

37.753.861/0001-
50 R$ 4.950,00

75

PIA BANCADA
INDUSTRIAL EM INOX

COM DUAS CUBAS,
DIMENSÕES

APROXIMADAS: 2,00 X
0,70 X 0,90 M (C X P X

A)

PIA EM INOX AISI304 COM DUAS
CUBAS CENTRALIZADAS,

DISTÂNCIA DE 3 A 5 CM ENTRE AS
CUBAS NO CENTRO (CUBA: 50 X
50 X 30 CM (L X P X A)), PIA COM

REBAIXO PARA ÁGUA NAS
QUINAS, PÉS COM REGULAGEM

DE ALTURA, ACABAMENTO
LATERAL COM BORDAS DE 5 CM

PARA BAIXO E 1,5 CM PARA
DENTRO, ESTRUTURA TUBULAR
EM AÇO INOX, NÍVEL INFERIOR

LISO. DIMENSÕES APROXIMADAS:
2,00 X 0,70 X 0,90 M (C X P X A) .

UNIDADE 2 R$ 2.280,00

ROCHA &
SALGADO

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE

AÇO INOX
EIRELI

31.764.898/0001-
06 R$ 4.560,00

76

PIA BANCADA
INDUSTRIAL EM INOX

COM UMA CUBA,
DIMENSÕES

APROXIMADAS: 1,50 X
0,70 X 0,85 M

PIA BANCADA INDUSTRIAL EM
INOX INOXIDÁVEL, COM UMA
CUBA CENTRAL OU LATERAL .

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50
X 0,70 X 0,85 M. DIMENSÕES

APROXIMADAS DA CUBA: 60 X 50
X 33 CM.

UNIDADE 2 R$ 1.820,00

ROCHA &
SALGADO

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE

AÇO INOX
EIRELI

31.764.898/0001-
06 R$ 3.640,00

78

PUFF FOFÃO EM
COURINO,

CAPACIDADE MINIMA
SUPORTADA DE 100
KG, CORES DIVERSAS

PUFF, TIPO FOFÃO,
CONFECCIONADO EM COURINO

DE ALTA RESISTÊNCIA,
ENCHIMENTO INTERNO COM

FLOCOS DE ISOPOR
RECARREGÁVEL, FORMATO DE

PERA, DIMENSÕES
APROXIMADAS: 105 X 70 CM (A X

L), CAPACIDADE MINIMA
SUPORTADA DE 100 KG, CORES
DIVERSAS, A DEFINIR NO ENVIO

DA AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO, BEM COMO A

QUANTIDADE DE CADA COR

UNIDADE 99 R$ 150,66

BRASILIANA
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

LTDA

38.196.973/0001-
10 R$ 14.915,34

80 QUADRO BRANCO
300 X 120 CM

QUADRO BRANCO MOLDURA
ALUMÍNIO 300 X 120 CM. TELA

EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA.
PINTURA UV DE ALTA

DURABILIDADE. PORTA
MARCADORES DE PLÁSTICO.
FIXAÇÃO INVISÍVEL. ACEITA

ESCRITA COM MARCADORES PARA
QUADRO BRANCO. USO DE ALTA

INTENSIDADE.

UNIDADE 17 R$ 273,63

BOING
COMÉRCIO

ATACADISTA DE
MATERIAIS LTDA

21.189.579/0001-
52 R$ 4.651,71

81 QUADRO BRANCO 60
X 40 CM

QUADRO BRANCO PARA ESCRITA
COM MARCADOR, APAGÁVEL A

SECO. FABRICADO COM MATÉRIA
PRIMA ADEQUADA A

PROPORCIONAR UM QUADRO
ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO:

CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA
REVESTIDA EM PINTURA BRANCA

VITRIFICADA BRILHANTE.
MOLDURA EM ALUMÍNIO

NATURAL FRISADO. SUPORTE DE
APAGADOR E PINCEL.

DIMENSÕES: 60 X 40 CM. 

CCL 2021

UNIDADE 3 R$ 49,00

ADVANCED
COMÉRCIO DE

EQUIPAMENTOS
LTDA

08.331.877/0001-
77 R$ 147,00

82
QUADRO BRANCO

MEDINDO 1,50X 1,20
M

QUADRO BRANCO MEDINDO
1,50X 1,20 M - QUADRO BRANCO,
PARA USO DE CANETA ESPECÍFICA,

TELA EM DURAPLAC BRILHANTE
COM ALTA DENSIDADE, MOLDURA

EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE
PARA APAGADOR, PARA SER

FIXADO NA PAREDE.

UNIDADE 16 R$ 115,26

SIS COMÉRCIO
DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

LTDA

29.926.189/0001-
20 R$ 1.844,16
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83 QUADRO DE AVISOS
90 X 60 CM EM

FELTRO VERDE, COM
MOLDURA EM

ALUMÍNIO.

QUADRO DE AVISOS EM CHAPA
DE FIBRA PO TRIPLEX, COM

SUPERFÍCIE EM FELTRO VERDE E
VERSO EM CORTIÇA NATURAL,

MOLDURA EM ALUMÍNIO,
ORIFÍCIO NA MOLDURA PARA

FIXAÇÃO NA PAREDE.
DIMENSÕES: 90 X 60 CM.

UNIDADE 50 R$ 74,18 BOING
COMÉRCIO

ATACADISTA DE
MATERIAIS LTDA

21.189.579/0001-
52

R$ 3.709,00

84

QUADRO DE AVISOS
DE CORTIÇA,
DIMENSÕES

APROXIMADAS 90 X
1,20 CM (A X L)

QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA
COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO,
DIMENSÕES APROXIMADAS 90 X

1,20 CM (A X L).

UNIDADE 28 R$ 114,55

BOING
COMÉRCIO

ATACADISTA DE
MATERIAIS LTDA

21.189.579/0001-
52 R$ 3.207,40

85
QUADRO EM VIDRO

BRANCO, 300 X
120CM

QUADRO EM VIDRO 6MM, PARA
SALA DE AULA. COMPOSTO POR

VINIL BRANCO NA PARTE
POSTERIOR DE 300 CM X 120CM,

E DUAS PARTES DE 150CM X
120CM DE VIDRO LAPIDADO,

MEDINDO 6MM, SOBRE O VINIL.
ESPAÇADORES PARA

COMPOSIÇÃO/FIXAÇÃO DO VIDRO
EM AÇO ESCOVADO.

UNIDADE 8 R$ 1.200,00 GEINE H C
CUNHA EIRELI

28.207.226/0001-
87 R$ 9.600,00

86 QUADRO FLIP CHART

QUADRO FLIP CHART, MATERIAL
PERFIL ALUMÍNIO, MATERIAL

FUNDO LAMINADO MELAMÍNICO,
COR FUNDO BRANCA,

REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMÍNICO, LARGURA 

APROXIMADA 80, ALTURA 120,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS

COM CAVALETE ALUMINIO,
RODÍZIO E SUPORTE

UNIDADE 7 R$ 296,00 GEINE H C
CUNHA EIRELI

28.207.226/0001-
87 R$ 2.072,00

87 ROUPEIRO EM AÇO 20
PORTAS

ROUPEIRO EM AÇO COM 20
LUGARES E COM CHAVE, EM
CHAPA 26 COM 20 PORTAS

SOBREPOSTAS COM FECHADURAS,
VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO, PÉS

EM TUBO INDUSTRIAL
QUADRADO 40 MM X 40 MM EM

CHAPA 14. PINTURA
ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR

CINZA CLARO, COM TRATAMENTO
DA CHAPA DE AÇO

ANTIFERRUGINOSO POR
FOSFATIZAÇÃO. TODOS OS
ROUPEIROS DEVIDAMENTE
MONTADOS. DIMENSÕES

MÍNIMAS APROXIMADAS: 1900
MM DE ALTURA, 1200 MM DE

LARGURA E 400 MM DE
PROFUNDIDADE.

UNIDADE 15 R$ 1.490,00 CELI PRODUTOS
DE AÇO LTDA

81.340.960/0001-
00 R$ 22.350,00

88 SOFÁ 2 LUGARES

SOFÁ ESTOFADO 2 LUGARES.
ESTRUTURA EM MADEIRA,

ALMOFADAS DO ENCOSTO FIXAS
PREENCHIDAS COM FIBRA

ACRÍLICA SILICONADA, BRAÇOS
COM ALMOFADA FIXA,

PREENCHIDA COM FIBRA
ACRÍLICA, ASSENTOS COM

PERCINTA DE ALTA RESISTÊNCIA
COBERTOS COM ESPUMA E

MANTA ACRÍLICA, REVESTIMENTO
EM COURO ECOLÓGICO, COM
COSTURAS REBATIDAS. PÉS EM
ALUMÍNIO OU POLIPROPILENO.

DIMENSÕES APROXIMADAS:
ALTURA 92 CM X LARGURA 196
CM X PROFUNDIDADE 90 CM.

PESO APROXIMADO: 60 KG. COR
DO ESTOFADO: PRETO. GARANTIA
CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA: 1

ANO.

UNIDADE 9 R$ 799,00
JOãO CARLOS

LOPES
OKUYAMA

14.037.880/0001-
85 R$ 7.191,00

89 SOFÁ ESTOFADO PARA
ESCRITÓRIO, 02

LUGARES

SOFÁ ESTOFADO 02 LUGARES
PARA ESCRITÓRIO, COM 02
ALMOFADAS DO ENCOSTO

RETANGULARES COM
PROFUNDIDADE DE 12 A 15 CM

SOLTAS PREENCHIDAS COM
ESPUMA DE ALTA QUALIDADE, 02

ALMOFADAS RETANGULARES COM

UNIDADE 3 R$ 2.200,00 ESCRIBLU
COMÉRCIO DE
MÓVEIS EIRELI

10.902.067/0001-
75

R$ 6.600,00
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PROFUNDIDADE DE 12 A 15 CM
PARA BRAÇOS SOLTAS PARA

ENCAIXE AO LADO DAS
ALMOFADAS DOS ASSENTOS

LATERAIS, 02 ASSENTOS
RETANGULARES COM

PROFUNDIDADE DE 15 A 20 CM
SOLTOS E PREENCHIDOS COM

ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA E
DURABILIDADE. REVESTIMENTO
TECIDO SINTÉTICO. ESTRUTURA

DO SOFÁ (PÉS, LATERAIS,
SUPORTE DE ASSENTO E FUNDO
DO SOFÁ) TODA EM MATERIAL

CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA
DIMENSÕES: ALTURA,LARGURA E

PROFUNDIDADE
RESPECTIVAMENTE 70 X 170 X 80
CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS

DE FÁBRICA: 01 ANO.

90
SOFÁ ESTOFADO PARA

ESCRITÓRIO, 03
LUGARES

SOFÁ ESTOFADO 03 LUGARES
PARA ESCRITÓRIO, COM 03
ALMOFADAS DO ENCOSTO

RETANGULARES COM
PROFUNDIDADE DE 12 A 16 CM

SOLTAS PREENCHIDAS COM
ESPUMA DE ALTA QUALIDADE, 02

ALMOFADAS RETANGULARES COM
PROFUNDIDADE DE 12 A 16 CM

PARA BRAÇOS SOLTAS PARA
ENCAIXE AO LADO DAS

ALMOFADAS DOS ASSENTOS
LATERAIS, 03 ASSENTOS

RETANGULARES COM
PROFUNDIDADE DE 15 A 20 CM
SOLTOS E PREENCHIDOS COM

ESPUMA DE ALTA RESISTÊNCIA E
DURABILIDADE. REVESTIMENTO
TECIDO SINTÉTICO. ESTRUTURA

DO SOFÁ (PÉS, LATERAIS,
SUPORTE DE ASSENTO E FUNDO
DO SOFÁ) TODA EM MATERIAL

CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA,
DIMENSÕES: ALTURA,LARGURA E

PROFUNDIDADE
RESPECTIVAMENTE, 70 X 240 X 80
CM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS

DE FÁBRICA: 01 ANO.

UNIDADE 3 R$ 3.740,00
ESCRIBLU

COMÉRCIO DE
MÓVEIS EIRELI

10.902.067/0001-
75 R$ 11.220,00

91

SUPORTE PARA
MONITOR EM

MADEIRA, COM 02
GAVETAS, DIMENSÕES
APROX.: 26 X 39 X 12
CM, CORES DIVERSAS

SUPORTE MONITOR DE VÍDEO
COM 02 GAVETAS, EM MADEIRA,
DIMENSÕES APROXIMADAS: 26 X
39 X 12 CM , CORES DIVERSAS, A

DEFINIR NO ENVIO DA
AUTORIZAÇÃO DE

FORNECIMENTO, BEM COMO A
QUANTIDADE DE CADA COR.

UNIDADE 26 R$ 78,00 VIOLA MIX
MÓVEIS - EIRELI

36.953.803/0001-
08 R$ 2.028,00

92

VASO PLANTAR
(DECORATIVO), PARA

PLANTAS, COR
MARROM,

DIMENSÕES
APROXIMADAS: 60 X

40 CM (A X L)

VASO PLANTAR (DECORATIVO),
PARA PLANTAS, COR MARROM.
MATERIAL 100% POLIETILENO.

PAREDE COM TEXTURA.
DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X

40 CM (A X L), PESO 2.5 KG.
MODELO DE REFERÊNCIA: DESIGN

DA BGPLASTICOS BG8M.

UNIDADE 51 R$ 190,28
DOUGLAS
CORDEIRO

EIRELI

27.176.482/0001-
91 R$ 9.704,28

 

TOTAL GERAL
R$

1.748.048,27

Referência: Processo nº 23411.001576/2021-91 SEI nº 1271206
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2022.
Senhora Secretária Judiciária,
 
Tendo em vista o fracasso no procedimento

licitatório para aquisição do armário guarda-volumes, objeto
dos presentes autos, a SBE, através da Informação 1976
(1043312) vem propor a adesão à Ata de Registro de Preços nº
18/2021, Pregão nº 13/2021, oriunda do Instituto Federal de
Educação do Paraná para tornar possível a aquisição do
referido material.

Ressaltamos que em outra oportunidade, por meio
do PA nº 0006646-24.2020.6.02.8000 a citada unidade também
não obteve êxito com a solicitação do mesmo objeto, uma vez
que o produto não estava de acordo com as especificações do
edital. 

Desta forma, levamos o presente ao conhecimento
de V.Sa. para as demais providências cabíveis.

Respeitosamente,
 
 

Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 08/04/2022, às 12:32, 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
1044039 e o código CRC E35ACAEA.

0003415-52.2021.6.02.8000 1044039v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2022.
Ciente e de acordo com o solicitado no Despacho

CJD (1044039). Remetam-se os autos à Secretaria de Administração,
para análise e deliberação do pleito requerido.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 08/04/2022, às 13:16, 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
1044263 e o código CRC B3269466.

0003415-52.2021.6.02.8000 1044263v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2022.
Em atenção ao que consta da Informação 1976

(doc. 1043312), remeto os autos à SEIC para instruir a
aquisição considerando a hipótese de adesão à ata de registro
de preços indicada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/04/2022, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044400 e o código CRC 4003C8F1.

0003415-52.2021.6.02.8000 1044400v1
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VIOLA MÓVEIS 
VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08  -  I.E.: 90.845.970-98 
Rua  Francisco Escorsin, n.º 1256 cep.87.570-000 – Francisco Alves (PR) – Fone:( 44)9.9844-8477 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

 

                       FORMULÁRIO DE PROPOSTA REAJUSTADA 

                                    
 
                       PROPOSTA DE PREÇO REAJUSTADA 
 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 13/2021 
PROCESSO SEI: 23411.001576/2021-91                                  
 

Razão Social: VIOLA MIX MOVEIS EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08       Inscrição Estadual: 90.845.970-98 

Rua:   FRANCISCO ESCORSIN,1256       Bairro: :CENTRO    
Cidade: FRANCISCO ALVES   Estado:PR  CEP: 87.570-000        

Contato/Representante legal:EMANUELE APARECIDA ALVES DA CRUZ 

RG: 13.914.429-5 SSP/PR CPF: 109.539.759-16 

Fone/Fax:(44)9 9844-8477        E-mail: violamoveis@hotmail.com 

Dados para pagamento:    Banco: BRADESCO Agência:1314-5  Conta:3615-3 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 

MODELO 

FABRICANTE 

UNID VALOR 

UNIT. 

QU

ANT

. 

VALOR 

TOTAL 

12 ARMÁRIO COM ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE 
ALTO IMPACTO COM 8 COMPARTIMENTOS, 
 ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL 
QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO,  
COM VENTILAÇÃO NA PARTE TRASEIRA 
DO ARMÁRIO, DOBRADIÇAS INTERNAS À ESTRUTURA DO 
ARMÁRIO, FECHADURAS TIPO TAMBOR COM DUAS CHAVES 
OU PITÃO PARA CADEADO, 
COM SAPATAS NIVELADORAS, PÉS DESLIZADORES USADOS 
PARA APOIAR E NIVELAR.  CORES DIVERSAS: CORPO NA COR 
BEGE,  PORTAS NAS CORES BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL 
CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, 
ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE, 
 DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: 
 70 X 46 X 183 CM (L X P X A), DO 
COMPARTIMENTO: 35 X 45 X 44 CM (L X P X A). SUPORTE DE 
APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO 

NILKO 

NK2364 

NILKO 

UN R$ 
3.000,00 

06 R$ 

18.000,00 

16 ARMÁRIO SUPERIOR PARA LABORATÓRIO EM MDF 
HIDROFÓBICO SEM VIDRO, DIMENSÕES: 
COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 40 CM, ALTURA: 
60 CM, APENAS PORTAS, SEM VIDRO. 01 PRATELEIRA 
INTERNA CENTRALIZADA E REMOVÍVEL. ARMÁRIO 
PARA LABORATÓRIO EM MDF HIDROFÓBICO ULTRA 

PRÓPRIA 

PRÓPRIO 

PRÓPRIA 

UN R$ 
1.300,00 

02 R$2.600,00 
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VIOLA MÓVEIS 
VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08  -  I.E.: 90.845.970-98 
Rua  Francisco Escorsin, n.º 1256 cep.87.570-000 – Francisco Alves (PR) – Fone:( 44)9.9844-8477 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

 

RESISTENTE A UMIDADE, LAMINADA MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO NA COR 
BRANCO OU CINZA CLARO, ESPESSURA 18 MM COM 
ACABAMENTO EM TODAS 
AS FACES, PUXADOR PERFIL PVC (COR A DEFINIR NO 
MOMENTO DA COMPRA). 
ACOMPANHA ENTREGA E INSTALAÇÃO. 

20 BANCADA PARA LABORATÓRIO COM TAMPO EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA 
COM BORDAS ARREDONDADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 X 
0,90 (C X L) 
E ESPESSURA DE 0,2 CM. ESTRUTURA DE APOIO PARA TAMPO DE 
GRANITO 
CONSTRUÍDO EM FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, 
SENDO: 6 PÉS 
RETANGULARES 3 CM X 5 CM (ESPESSURA) E 1 M DE ALTURA. NA 
PARTE 
SUPERIOR, RENTE AO TAMPO, ESTES PÉS DEVERÃO TER BARRAS DE 
LIGAÇÃO 
NAS DIMENSÕES DO COMPRIMENTO E DA LARGURA. NA PARTE DE 
BAIXO, 
APROXIMADAMENTE A 30 CM DO CHÃO, NA DIMENSÃO DA 
LARGURA, OS PÉS 
DEVERÃO TER BARRAS DE LIGAÇÃO. TAMBÉM NA PARTE DE BAIXO, 
APROXIMADAMENTE A 30 CM DO CHÃO, NA DIMENSÃO DO 
COMPRIMENTO, 
DEVERÁ HAVER UMA BARRA DE LIGAÇÃO LOCALIZADA NO CENTRO 
DA 
BANCADA, DE FORMA QUE EVITE ACIDENTES COM A CANELA DOS 

ESTUDANTES. 

PRÓPRIA 

PRÓPRIO 

PRÓPRIA 

UN R$ 
3.900,00 

01 R$3.900,00 

27 BANQUETA EM AÇO INOX ESMALTADO COM ASSENTO GIRATÓRIO 
REDONDO DE 
30 CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX E ACABAMENTO 
POLIDO. PÉS COM 
PONTEIRA DE BORRACHA. ALTURA MÍNIMA DE 47 CM, ALTURA 
MÁXIMA DE 65 
CM. 

PRÓPRIA 

PRÓPRIO 

PRÓPRIA 

UN R$ 390,00 308 R$120.120,00 

60 MESA DE ESCRITÓRIO (DIRETOR) FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA 
QUALIDADE 
E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO 
COM AS 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 150 X 75 X 80 CM, COM A COR A SER 
DEFINIDA 
NO MOMENTO DO EMPENHO/AQUISIÇÃO. 

PRÓPRIA 

PRÓPRIO 

PRÓPRIA 

UN R$ 
590,00 

02 R$1.180,00 

91 SUPORTE MONITOR DE VÍDEO COM 02 GAVETAS, EM MADEIRA, 
DIMENSÕES 
APROXIMADAS: 26 X 39 X 12 CM , CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO 
ENVIO DA 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE 

CADA COR. 

PRÓPRIA 

PRÓPRIO 

PRÓPRIA 

UN R$ 78,00 26 R$2.028,00 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA READEQUADACOM OS ITENS VENCEDORES 
R$147.828,00(CENTO E QUARENTA E SETE MIL,OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS) 
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VIOLA MÓVEIS 
VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08  -  I.E.: 90.845.970-98 
Rua  Francisco Escorsin, n.º 1256 cep.87.570-000 – Francisco Alves (PR) – Fone:( 44)9.9844-8477 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

 

 O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta ) dias corridos, contados 

da data da abertura da licitação. 

Declaramos também que estamos de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas asobrigações e 

responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 

Garantia contra defeitos de fabricação será de 12(doze)meses. 

 

FRANCISCO ALVES-PR, 15  de  JUNHO   de 2021. 
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https://www.nilko.com.br/armarios/pt/produto/nk-2364-armario-de-plastico-08-portas-
modulos-simples-nilko/ 

NK 2364 – ARMÁRIO DE PLÁSTICO ABS  08 PORTAS – MÓDULOS  
 

 

Descrição 

Guarda-volumes de plástico – 08 portas 

A linha de Armários Plásticos ABS  Nilko foi criada para levar mais resistência, durabilidade e 

flexibilidade para seus ambientes. Com produtos que atendem às normas NR 24, têm 

compartimentos que permitem a separação entre roupa suja e limpa. Cada módulo possui um 

design impecável, bandejas móveis e práticas, além de sistema de ventilação eficiente. E tudo 

isso com 5 anos de garantia, que só a Nilko oferece. 

A linha de Armários em ABS de alto impacto Nilko veio para revolucionar o mercado. 

Exclusivo processo de fabricação com aditivos anti UV e NOBAC, que oferecem maior 

proteção contra os raios solares e mantém o produto sem cheiro, livre de mofo e bactérias 

(Proteção 3 em 1).Dotados de fechadura ou pitão para cadeado. 

Locais úmidos, com maresia ou que precisam de constante higienização com produtos químicos 

são ideais para receber esta linha.                                                                                               

FLATPACK – A linha de Armários Plásticos Nilko possui um sistema exclusivo de encaixe, 

fácil de montar transportar e armazenar em uma embalagem compacta 

Informação adicional 

Largura 
70 cm 

Altura 
180 cm 

Profundidade 
45 cm 
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VIOLA MÓVEIS 
VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08  -  I.E.: 90.845.970-98 
Rua  Francisco Escorsin, n.º 1256 cep.87.570-000 – Francisco Alves (PR) – Fone:( 44)9.9844-8477 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

 

                                                      DECLARAÇÃO 
 
                                                               ANEXO IV 
 
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 13/2021 
PROCESSO SEI: 23411.001576/2021-91 
 
 
Razão Social: VIOLA MIX MOVEIS EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08 Inscrição Estadual: 90.845.970-98 
Rua: FRANCISCO ESCORSIN,1256 Bairro: :CENTRO 
Cidade: FRANCISCO ALVES Estado:PR CEP: 87.570-000 
Contato/Representante legal:EMANUELE APARECIDA ALVES DA CRUZ 

RG: 13.914.429-5 SSP/PR CPF: 109.539.759-16 
Fone/Fax:(44)9 9844-8477  E-mail: violamoveis@hotmail.com 

Dados para pagamento:  Banco: BRADESCO Agência:1314-5 Conta:3615-3 
 
Declara para os devidos fins, que: Concorda com minuta da Ata de Registros de Preços do 
Pregão Eletrônico SRP nº 13/2021 do IFPR, e a mesma será recebida após aassinatura do 
Instuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Que a proposta definiva 
(preços registrados) fará parte da Ata de Registro de Preço como Anexo I da mesma; 
Assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo e-

mail instucional email da empresa @:violamoveis@hotmail.com, 

concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o IFPR considerará 
como recebido, iniciando a contagem do prazo deentrega; Assume o compromisso de 
avisar o IFPR quando houver mudança de e-mail 

 

 

FRANCISCO ALVES-PR, 15  de  JUNHO   de 2021. 
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E-mail - 1045346

Data de Envio: 
  11/04/2022 17:05:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    violamoveis@hotmail.com

Assunto: 
  Possibilidade entrega - ARP Instituto Federal de Educação do Paraná

Mensagem: 
   Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende aderir à Ata de Registro de Preço firmada entre o
Instituto Federal de Educação do Paraná e essa empresa, VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI, Anexa, buscando
adquirir o item abaixo:

Item 12 - ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS, 70 X 46 X 183 CM - ARMÁRIO COM ESTRUTURA E
PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO COM 8 COMPARTIMENTOS, ATENDENDO AS NORMAS
ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO, COM VENTILAÇÃO NA PARTE TRASEIRA DO
ARMÁRIO, DOBRADIÇAS INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, FECHADURAS TIPO TAMBOR COM DUAS
CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO, COM SAPATAS NIVELADORAS, PÉS DESLIZADORES USADOS PARA
APOIAR E NIVELAR. CORES DIVERSAS: CORPO NA COR BEGE, PORTAS NAS CORES BRANCO, BEGE, CINZA,
AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, ROSA, VERMELHO, PRETO E
TRANSPARENTE, A DEFINIR NO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE
DE CADA COR - DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: 70 X 46 X 183 CM (L X P X A), DO
COMPARTIMENTO: 35 X 45 X 44 CM (L X P X A). SUPORTE DE APROXIMADAMENTE 25 KG POR
COMPARTIMENTO.

Assim, questionamos a disponibilidade da entrega acima.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Anexo_1043315_Ata_de_Registro_de_Precos___Instituto_Federal_do_Parana___adesao___carrinho_para_biblioteca_e_guarda_volumes.pdf
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De: DAILTON CRUZ <violamoveis@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 11/04/2022 06:13 PM
Assunto: [seic] Possibilidade entrega - ARP Instituto Federal de Educação do Paraná

BOA TARDE,
NÃO HÁ ENTERESSE POR PART DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO EM QUESTÃO.
GRATO;

VIOLA MÓVEIS 

VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI  
CNPJ: 36.953.803/0001-08  -  I.E.: 90.845.970-98  

Rua  Francisco Escorsin, n.º 1256 cep.87.570-000 – Francisco Alves (PR) 
– Fone:( 44)9.9844-8477  

E-mail: violamoveis@hotmail.com  

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
 Enviado: segunda-feira, 11 de abril de 2022 17:05

 Para: violamoveis@hotmail.com <violamoveis@hotmail.com>
 Assunto: Possibilidade entrega - ARP Ins�tuto Federal de Educação do Paraná

 
Prezados(as),

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende aderir à Ata de Registro de Preço
firmada entre o Instituto Federal de Educação do Paraná e essa empresa, VIOLA MIX
MÓVEIS - EIRELI, Anexa, buscando adquirir o item abaixo:

 
Item 12 - ARMÁRIO EM ABS COM 8 COMPARTIMENTOS, 70 X 46 X 183 CM - ARMÁRIO COM
ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE ALTO IMPACTO COM 8 COMPARTIMENTOS, ATENDENDO AS
NORMAS ANVISA, ROHL E UL QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO, COM VENTILAÇÃO NA PARTE
TRASEIRA DO ARMÁRIO, DOBRADIÇAS INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, FECHADURAS TIPO
TAMBOR COM DUAS CHAVES OU PITÃO PARA CADEADO, COM SAPATAS NIVELADORAS, PÉS
DESLIZADORES USADOS PARA APOIAR E NIVELAR. CORES DIVERSAS: CORPO NA COR BEGE, PORTAS
NAS CORES BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA,
ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE, A DEFINIR NO ENVIO DA  AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE CADA COR - DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: 70 X
46 X 183 CM (L X P X A), DO COMPARTIMENTO: 35 X 45 X 44 CM (L X P X A). SUPORTE DE
APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

 
Assim, questionamos a disponibilidade da entrega acima.

 
Atenciosamente,

 
Lisiana Teixeira Cintra

 SEIC - 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, 11 de abril de 2022.
À SAD, com cópia para COMAP (para ciência),
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Devolvo os autos a Vossa Senhoria após juntada de

correspondência eletrônica encaminhada pela empresa,
ressaltando a  impossibilidade de atendimento da demanda
deste Regional - 1045539.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/04/2022, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1045540 e o código CRC DC86F218.

0003415-52.2021.6.02.8000 1045540v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2022.
 
 
Tendo em vista a informação contida no Despacho

SEIC 1045540, no sentido de que o fornecedor não poderá
atender a demanda deste Regional, 1045539, devolvo os
presentes autos à Seção de Instrução de Contratações, para
atualização da pesquisa de preços.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 11/04/2022, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1045613 e o código CRC E3B8086C.

0003415-52.2021.6.02.8000 1045613v1
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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 abril de 2022.
À SBE,
 
Registramos que a atualização da pesquisa de preços

determinada pela COMAP (1045613) está condicionada à possível
revisão do Termo de Referência, determinada pelo Senhor Secretário
de Administração (1035553), no sentido de expurgar exigências que
possam ter levado ao fracasso do certame.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 12/04/2022, às 15:19, 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
1046187 e o código CRC 21C318D4.

0003415-52.2021.6.02.8000 1046187v1
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