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

 

Memorando nº 421 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 18 de maio de 2021.

Para: COMAP

Assunto: Aquisição, através de ARP, de Material Permanente (armários altos
e baixos)

 

Prezada Coordenadora
Após o silêncio da fornecedora em relação à entrega dos

itens contemplados na ARP 09/2020 (evento 0742538) elaboramos
um novo TR para a aquisição dos armários.

Há uma previsão orçamentária de R$ 19.600,00 para
armários altos e de R$ 20.000,00 para armários baixos nesse ano.

No último pregão a SEIC elaborou a planilha de
Preços 0672514.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/07/2021, às 13:00, 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
0893752 e o código CRC B17D3EAC.

0003741-12.2021.6.02.8000 0893752v5

Memorando 421 (0893752)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 1



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição, através de ARP, Material Permanente -  Armários  (40
armários alto, 20 armários baixo) - Conta 1231103-
03, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos, parte
integrante e complementar deste documento;

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas
para fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos
alternados e quantidades definidas de acordo com os levantamentos
efetuados pela SEPAT.

1.3. 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:

 
1.3.1 que sejam observados os requisitos ambientais

para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

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

 
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os

ambientes para funcionamento de Cartórios Eleitorais e reposição de
estoque mínimo.

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens da melhor qualidade
possível e que tenham sido fabricados através de critérios de
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sustentabilidade.
 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter medidas
alternativas), 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.

3.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue
devidamente montados, no Almoxarifado deste TRE, razão pela qual
os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverá
prever a incidência de qualquer despesa, tais como transporte,
tributos, embalagens, serviços e montagens em local próprio do
fornecedor;

3.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas,
cuja proposta contenha o menor valor por item, desde que atenda
as exigências contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo
Único e no Edital do Pregão;

3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda
apresentar:

3.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia
do mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60
meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição de
peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e
de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para
efetuar a devida manutenção em local por ela desejado, correndo
todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por sua conta;

3.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou
Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou
pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para
Escritório; 

3.4.3. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios de internet
onde se possam conferir os produtos.

3.4.4 Dados do responsável e e-mail para onde deverá
ser enviada a Nota de Empenho. Caso haja alteração (de e-mail
ou responsável), a empresa deve informar imediatamente,
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uma vez que o envio será feito para o que for informado e o
prazo de entrega será contado a partir de então.

 
 
 
4 – DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E

GARANTIA DOS BENS
4.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a

partir da data de recebimento da Nota de Empenho por e-mail. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções
estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.1 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do
horário de expediente do Órgão;

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

4.2.1. Fornecer todo o mobiliário já montado, em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do
horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço
para montagem do mobiliário em suas dependências próprias
ou alugadas.

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência
Técnica Corretiva: conforme declaração expressa entregue (vide
item 3.4.1)

4.3.1 Prazos para manutenção corretiva:
4.3.1.1 Até 05 dias úteis contados a partir da

comunicação por escrito, para comparecer ao local indicado, nesta
cidade, para avaliação do defeito apresentado;

4.3.1.2 Até 20 dias corridos contados a partir da
comunicação por escrito, para solucionar os defeitos;

4.3.1.3 Até 45 dias corridos contados a partir da
comunicação por escrito, se necessário substituir o bem.

4.4 Acionamento da Garantia: Caso necessário,
caberá a Seção de Manutenção e Reparos - SMR, ligadas à COSEG,
após comunicação da SEPAT, efetuar as chamadas relativas à
manutenção corretiva e ajustes em geral;
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5 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
5.1 A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de

Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;

5.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o Tribunal ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla
e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis,
instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não diminuirá
a responsabilidade da empresa na sua execução;

5.3 Os móveis constantes do presente Termo de
Referência deverão ser novos, assim considerados os de primeiro
uso. Serão entregues montados, sem ônus de frete e
acompanhados das respectivas notas fiscais;

5.4 O mobiliário poderá ainda ser recebido por
uma comissão de servidores designados para tal fim, ficando-lhes
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens
constantes deste Termo de Referência, além dos seguintes:

5.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade
dos móveis e a correção da sua montagem;

5.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e
encaminhar à SEPAT para fins de registros e posterior pagamento.

5.4.3 Solicitar justificadamente a substituição de
qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita
execução dos serviços, crie obstáculos à fiscalização, não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da
Administração ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica
a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

5.4.4 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências;

5.4.5 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da
entrega dos itens, 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 deverá ser fornecida, no mesmo local
da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da
solicitação por escrito da comissão de recebimento.

5.5 O mobiliário será recebido:
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5.5.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,
que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio;

5.5.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os
testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/07/2021, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0893754 e o código CRC 33DC247B.

0003741-12.2021.6.02.8000 0893754v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

 
ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras

reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves
escamoteáveis, cor ovo.

40 unidades
 
Características Gerais (para todas as partes em madeira

do produto)
As chapas de madeira deverão:
1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto

e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3 - Métodos de ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e
portas deve ser encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 
Características Específicas
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)
 
2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03

prateleiras móveis) com 18 mm de espessura.
Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de

poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.
As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de

prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por
prateleira.

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos
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em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento
horizontal da prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada,
na parte superior, deixando o primeiro vão com 340 a 360mm.

As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no
máximo em 7 em 7 cm e deverão ser sustentadas através de suportes de alta
qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.

 
3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e  com 18 mm

de espessura.
O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo

Top (3 por porta),  em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral
com calço de 5 mm altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.
A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento

por lingueta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis
(dobráveis), acabamento zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela
direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o
fechamento do par de portas com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça",
injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à
razão de 96 mm.

 
4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular

fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster,
polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon
injetado com regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.
 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO

(Meramente ilustrativo)
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Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA).
(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura

 
* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da

madeira

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/07/2021, às 13:05, 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
0893755 e o código CRC F48831B6.

0003741-12.2021.6.02.8000 0893755v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01
prateleira regulável e 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves
escamoteáveis, cor ovo.

20 unidades

 
Características Gerais (para todas as partes em madeira

do produto)
As chapas de madeira deverão:
1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3 - Métodos de ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e
portas deve ser encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 
Características Específicas
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)
 
2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira

regulável) com 18 mm de espessura.
Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de

poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.
As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em

toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira.
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A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak,
fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da
prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para
suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.

 
3. Portas de giro de no mínimo 180º grause  com 18 mm de

espessura.
O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo

Top (2 por porta),  em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral
com calço de 5 mm altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.
A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento

por lingueta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis
(dobráveis), acabamento zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela
direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o
fechamento do par de portas com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça",
injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão
de 96 mm.

 
4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular

fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster,
polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon
injetado com regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.
 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO

(Meramente ilustrativo)
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Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA).
(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura

 
* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da

madeira

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/07/2021, às 13:05, 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
0893756 e o código CRC A4B6A6DA.

0003741-12.2021.6.02.8000 0893756v1
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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 COMAP para deliberação
 
Prezada Coordenadora, desta feita, não incluimos a

exigência de "Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou
CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário ou do fornecedor da
matéria-prima – madeira, que comporá a fabricação dos móveis
objeto desta aquisição, que comprove a procedência da madeira
proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento",
posto que tivemos dificuldade com esse documento em pregão
anterior. Outro motivo é nosso desconhecimento de tal certificado,
no momento da análise de propostas.

No entanto, caso a Administração ou Assessoria Jurídica
entenda ser necessário incluiremos em um Termo de Referência
corrigido.

 
Por outro lado, como o item 4.4 cita a COSEG/SMR como

participante, seria de bom tom enviar o Termo para análise deste
ponto junto à Unidade citada.

 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/07/2021, às 13:06, 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
0915421 e o código CRC EB720A09.

0003741-12.2021.6.02.8000 0915421v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2021.
 
À SEPAT
 
Senhor Chefe,
 
A Resolução CNJ nº 400/2021, 0929132, em seu

Capítulo V, trata das contratações sustentáveis, mais
precisamente nos artigos 21 e 22:

 
"Art. 21. As aquisições e contratações
efetuadas pelos órgãos do Poder Judiciário
devem observar os critérios de
sustentabilidade quanto aos bens, serviços e
obras, inclusive na execução de reformas, na
locação, aquisição e manutenção predial de
bens imóveis, tais como:
 
I – rastreabilidade e origem dos insumos de
madeira como itens de papelaria e mobiliário,
a partir de fontes de manejo sustentável;
II – eficiência energética;
III – consumo racional de água;
IV – nível de emissão de poluentes e ruídos de
veículos, máquinas e aparelhos consumidores
de energia;
V – eficácia e segurança dos produtos usados
na limpeza e conservação de ambientes;
VI – certificações orgânicas, fomento à
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produção local e à agricultura familiar na
aquisição de gêneros alimentícios;
VII – eficácia e eficiência nos serviços de
mobilidade, de vigilância e nos demais
necessários ao apoio à atividade jurisdicional,
considerando a relação custo/benefício da
contratação; e
VIII – racionalidade e consumo consciente
quanto aos bens materiais, assim como o
acondicionamento adequado com a utilização
de materiais recicláveis, considerando o menor
volume possível nas embalagens e respectiva
proteção no transporte e armazenamento.
Parágrafo único. Na descrição do objeto a ser
contratado deverão ser utilizados os critérios
de sustentabilidade indicados no Guia de
Contratações Sustentáveis.
 
Art. 22. Os órgãos do Poder Judiciário
instituirão guia de contratações sustentáveis,
com o objetivo de orientar a inclusão de
critérios e práticas de sustentabilidade a
serem observados na aquisição de bens e na
contratação de obras e serviços."

 
Também, em atendimento ao artigo 22 da referida

Resolução, será instituído Guia de Contratações Sustentáveis,
cuja tramitação está sendo realizada nos autos do
Procedimento SEI nº 0005631-83.2021.6.02.8000.

 
Nesse sentido, analisando as informações contidas

no Despacho SEPAT 0915421, bem como o cenário acima
exposto, mesmo compreendendo o receio externado por Vossa
Senhoria, entendo que não podemos nos furtar de solicitar tal
certificação, tendo em vista a preocupação que atualmente
recai sobre a sustentabilidade nas contratações públicas,
especialmente nas que tratam da matéria-prima em questão,
de valor incalculável para o meio ambiente, assim, nesse
sentido, devolvo os presentes autos para que no Termo de
Referência SEPAT 0893754 e Anexos I, 0893755, e II,
0893756, seja incluída a necessidade de apresentação de uma
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das certificações da Cadeia de Custódia (CoC) abaixo
relacionadas: 

 
a) FSC (Forest Stewardship Council): é uma

organização internacional não governamental, sem fins
lucrativos, com sede na Alemanha, fundado em 1993 por
representantes de entidades ambientalistas, pesquisadores,
produtores de madeira, comunidades indígenas, populações
florestais e indústrias de 25 países. Por meio de um processo
participativo, envolvendo as diversas entidades citadas, o FSC
estabeleceu Princípios e Critérios para a certificação
voluntária do “bom manejo”, ou seja, aquele manejo florestal
considerado ambientalmente adequado, socialmente benéfico
e economicamente viável.

 
b) Cerflor: é o Programa Brasileiro de Certificação

Florestal e foi desenvolvido dentro da estrutura do Sistema
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
– Sinmetro. Este Sistema tem como órgão normativo o
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial, Conmetro, e como órgão executivo o Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,
Inmetro.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/08/2021, às 15:01, 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
0934434 e o código CRC A95A5C8D.

0003741-12.2021.6.02.8000 0934434v1
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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

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição, através de
ARP, Material Permanente -  Armários  (40 armários alto, 20 armários baixo) -
Conta 1231103-03, conforme especificações técnicas contidas nos Anexos, parte
integrante e complementar deste documento;

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento durante 12
meses, com entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo com
os levantamentos efetuados pela SEPAT.

1.3. 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:

 

1.3.1 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

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

 

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os ambientes para funcionamento
de Cartórios Eleitorais e reposição de estoque mínimo.

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo principal de
adquirir bens da melhor qualidade possível e que tenham sido fabricados através de
critérios de sustentabilidade.

 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada, dimensão exata do
produto cotado (sem conter medidas alternativas), a quantidade solicitada, o valor
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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.

3.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente montados, no
Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem apostos na proposta de
preços da empresa deverá prever a incidência de qualquer despesa, tais como
transporte, tributos, embalagens, serviços e montagens em local próprio do
fornecedor;

3.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja proposta contenha
o menor valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão;

3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda apresentar:

3.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta
capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos,
substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e
de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida
manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e
nova entrega, por sua conta;

3.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos
por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo
INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório; 

3.4.3. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos,
dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a
sítios de internet onde se possam conferir os produtos.

3.4.4 Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser enviada a Nota de
Empenho. Caso haja alteração (de e-mail ou responsável), a empresa deve
informar imediatamente, uma vez que o envio será feito para o que for
informado e o prazo de entrega será contado a partir de então.

 

 

 

4 – DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Empenho por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo
estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.1 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em perfeitas condições de uso,
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade
exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão;

4.2 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL.
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4.2.1. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso,
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade
exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá
espaço para montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou
alugadas.

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência Técnica Corretiva: conforme
declaração expressa entregue (vide item 3.4.1)

4.3.1 Prazos para manutenção corretiva:

4.3.1.1 Até 05 dias úteis contados a partir da comunicação por escrito, para
comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito apresentado;

4.3.1.2 Até 20 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, para
solucionar os defeitos;

4.3.1.3 Até 45 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, se
necessário substituir o bem.

4.4 Acionamento da Garantia: Caso necessário, caberá a Seção de Manutenção e
Reparos - SMR, ligadas à COSEG, após comunicação da SEPAT, efetuar as chamadas
relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral;

 

 

 

5 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

5.1 A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

5.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a
terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora,
em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da fiscalização não
diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

5.3 Os móveis constantes do presente Termo de Referência deverão ser novos, assim
considerados os de primeiro uso. Serão entregues montados, sem ônus de frete e
acompanhados das respectivas notas fiscais;

5.4 O mobiliário poderá ainda ser recebido por uma comissão de
servidores designados para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos
seguintes:

5.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a correção da
sua montagem;

5.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e encaminhar à SEPAT para fins de
registros e posterior pagamento.

5.4.3 Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que

Termo de Referência SEPAT 0936172         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 72



comprometa a perfeita execução dos serviços, crie obstáculos à fiscalização, não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração ou aquele cujo
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução
dos serviços;

5.4.4 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo
com as exigências;

5.4.5 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, 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 deverá ser
fornecida, no mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias,
contados da solicitação por escrito da comissão de recebimento.

5.5 O mobiliário será recebido:

5.5.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até
03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;

5.5.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

6 - CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE

6.1- Necessita-se a demonstração de certificado FSC (Forest Stewardship Council)
ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 25/08/2021, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936172 e o código CRC D305FF96.

0003741-12.2021.6.02.8000 0936172v2
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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 agosto de 2021.

À COMAP,

 

Sra. Coordenadora, 

 

Em atenção ao despacho 0934434, informo a confecção de TR (0936172), com base
no anterior, contudo restou incluído o Item 6, sob a designação de Critério de
Sustentabilidade, onde se acha determianda a apresentação de certificado de boa
prática ambiental.

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 25/08/2021, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936176 e o código CRC 0C7B354F.

0003741-12.2021.6.02.8000 0936176v1
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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 agosto de 2021.

 

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

altos e baixos, encaminho o Termo de Referência SEPAT 0936172, e
seus anexos I, 0893755, e II, 0893756, para análise e aprovação de
Vossa Senhoria, caso seja de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/08/2021, às 15:52, 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
0936201 e o código CRC 1500A8CD.

0003741-12.2021.6.02.8000 0936201v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEPAT (doc. 0936172), que reúne 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. 

Informo que a despesa integra o Plano Anual de
Contratações 2021, conforme o Anexo Único à Portaria Presidência
nº 220/2021 (doc. 0892489).

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 27/08/2021, às 00:00, 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
0936994 e o código CRC 1045A007.

0003741-12.2021.6.02.8000 0936994v1
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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 agosto de 2021.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0936994, faço

encaminhar os autos eletrônicos à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/08/2021, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937941 e o código CRC 9890286C.

0003741-12.2021.6.02.8000 0937941v1
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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 agosto de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0937941, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/08/2021, 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
0938088 e o código CRC CBD4733D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de armários (40 armários alto

e 20 armários baixo), para registro de preço, conforme
especificações constantes de Termo de Referência e seus
Anexo, 0893754, 0893755 e 0893756.

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0937941.

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os
incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

Para tanto, efetuamos
pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br, buscando-se
propostas vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180
(cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes - 0938718,
obtendo-se um valor total estimado em R$ 42.369,60
(quarenta e dois mil trezentos e sessenta e nove reais e
sessenta centavos), conforme tabela a seguir:

Item Material Qtde Catmat Valor médio
Unitário Total

1 Armário alto 40 388273 R$ 805,45 R$ 32.218,00
2 Armário baixo 20 458657 R$ 507,58 R$ 10.151,60

Total estimado R$ 42.369,60
Por fim, sugerimos, s.m.j, que a contratação ocorra

por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
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com restrição de participação a micro e pequenas empresas,
pelo Sistema de Registro de Preços.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 31/08/2021, às 16:55, 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
0938667 e o código CRC E8EF3A49.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

Item 1: Armário Alto

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 800,00R$ 800,00

Órgão:Órgão: Polícia Militar do Pará

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos de mobília, eletroeletrônico e informática para o

aparelhamento de salas para desenvolvimento das atividades do Programa

Educacional de Resistência as Drogas e a Violência – PROERD, nos municípios

de Abaetetuba, Cametá, Barcarena e Moju..

Descrição:Descrição: Armário escritórioArmário escritório - Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un,

material porta: madeira mdp, quantidade prateleiras: 4 un, largura: 80 cm, altura:

160 cm, características adicionais: com fechadura frontal, e puxadores,

profundidade: 500 mm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor:

carvalho malva, material base: aço com sapatas niveladoras, tipo: alto,

espessura tampo: 25 mm

Data:Data: 10/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:342021 / UASG:925809

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/08/2021 14:06

Homologação:Homologação: 23/08/2021 13:57

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

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

05.564.838/0001-21

* VENCEDOR *

A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI R$ 800,00R$ 800,00

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43  (IP: 177.12.235.210Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43  (IP: 177.12.235.210

Relatório de Cotação: Armário Alto

Pesquisa realizada entre 31/08/2021 14:54:37 e 31/08/2021 15:09:30Pesquisa realizada entre 31/08/2021 14:54:37 e 31/08/2021 15:09:30

Item 1: Armário AltoItem 1: Armário Alto

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

7 / 55 40 R$ 805,45 (un) R$ 32.218,00

Item 2: Armário baixoItem 2: Armário baixo

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

6 / 36 20 R$ 507,58 (un) R$ 10.151,60

Valor Global:Valor Global:   R$ 42.369,60R$ 42.369,60

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 805,45 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 805,45

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

40 Unidades 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN%2fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%2f 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN%252fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%252f 1 / 41
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Descrição: Descrição: ARMÁRIO ALTO Especificações mínimas exigidas: Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm 
para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em tod
o o contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com lamina
do melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de esp
essura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móv
el a altura mínima de 25 mm do solo. Quatro prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 20 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço e
m furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas porta
s em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechad
ura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5
mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura c
orrespondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e ap
resentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo míni
mo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia, Garantia mínima: 12 meses. Podendo h
aver variação de + ou – 5%.                                        

08.255.726/0001-87 PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$ 816,75

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ALTOEspecificações mínimas exigidas:Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA),podendo ter variação de 5 cm p
ara mais ou para menos. Corpo,laterais, base, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mmcom fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo 
ocontorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa deMDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas asfaces com laminado 
melamínio. Tampo superior em MDP com nomínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio.com fita de borda de PVC com 2 mm de espessu
ra em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel comsistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento domóvel a alt
ura mínima de 25 mm do solo. Quatro prateleiras emchapa de MDF, com espessura mínima de 20 mm, com alturaregulável por meio de pinos de aço em furaçã
o, com espaçamentode no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, comcapacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas portasem MDP 
com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS emalumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência aoesforço de puxar. Fechadura frontal ti
po cilindro, com rotação de360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira.Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm,pintado pe
lo sistema de pintura eletrostática á pó, com regulagemde altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suassuperfícies, espessura correspondente à 
prevista na descrição, nãose admitindo apenas o adensamento dos seus contornos eacabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentarprospecto
do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. Omobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo aotermo descritivo mínimo deste item, send
o que os móveis deverãoser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões deergonomia, Garantia mínima: 12 meses.                                        

42.254.594/0001-07 GISELY DOS SANTOS SARMENTO OLIVEIRA 02123318256 R$ 875,00

Descrição: Descrição: " ARMÁRIO ALTO Especificações mínimas exigidas: Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 c
m para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em t
odo o contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com lami
nado melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de e
spessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do m
óvel a altura mínima de 25 mm do solo. Quatro prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 20 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço 
em furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas port
as em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fecha
dura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5
mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura c
orrespondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e ap
resentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo míni
mo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia, Garantia mínima: 12 meses. Podendo h
aver variação de + ou – 5%."                                        

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO R$ 950,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ALTO Especificações mínimas exigidas: Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm 
para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em tod
o o contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com lamina
do melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de esp
essura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móv
el a altura mínima de 25 mm do solo. Quatro prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 20 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço e
m furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas porta
s em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechad
ura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5
mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura c
orrespondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e ap
resentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo míni
mo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia, Garantia mínima: 12 meses. Podendo h
aver variação de + ou – 5%.                                        

09.138.830/0001-54 COSTA & SIMAO LTDA R$ 980,00

Descrição: Descrição: "ARMÁRIO ALTO Especificações mínimas exigidas: Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm
para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em tod
o o contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com lamina
do melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de esp
essura em todo o"                                        

35.661.486/0001-93 ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA R$ 1.050,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, LARG
URA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERF
ICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 25 MM              

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

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN%2fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%2f 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN%252fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%252f 2 / 41
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16.550.802/0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO R$ 1.225,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ALTO Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos. Corpo, l
aterais, base, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistê
ncia ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com laminado melamínio. Tampo superior em 
MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móvel a altura mínima de 25 mm do solo.
Quatro prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 20 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com espaçamento de no m
ínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 
18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação d
e 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5mm, pintado pelo sistema de pintura ele
trostática á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura correspondente à prevista na descrição, n
ão se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e apresentar prospecto do fabricante do mob
iliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo mínimo deste item, sendo que os móveis dev
erão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia, Garantia mínima: 12 meses. Podendo haver variação de + ou – 5%.                        

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI R$ 1.300,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ALTO Especificações mínimas exigidas: Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm 
para mais ou para menos. Corpo, laterais, base, portas de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 0,45 mm de espessura em tod
o o contorno da peça, com resistência ao impacto e fundo em chapa de MDP com espessura de no mínimo 15 mm, revestidos em ambas as faces com lamina
do melamínio. Tampo superior em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido com laminado melamínio. com fita de borda de PVC com 2 mm de esp
essura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto. Base do móvel com sistema de regulagem de altura que possibilite o posicionamento do móv
el a altura mínima de 25 mm do solo. Quatro prateleiras em chapa de MDF, com espessura mínima de 20 mm, com altura regulável por meio de pinos de aço e
m furação, com espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por plano de carga. Duas porta
s em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores de ABS em alumínio curvilíneo ou similar, com capacidade de resistência ao esforço de puxar. Fechad
ura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para armário de madeira. Rodapé em tubo de aço de 25x25mm com parede de 1,5
mm, pintado pelo sistema de pintura eletrostática á pó, com regulagem de altura. O móvel deverá possuir, em toda a extensão de suas superfícies, espessura c
orrespondente à prevista na descrição, não se admitindo apenas o adensamento dos seus contornos e acabamentos. Indicar na proposta marca e modelo e ap
resentar prospecto do fabricante do mobiliário ou desenho técnico. O mobiliário poderá possuir design de cada fabricante, obedecendo ao termo descritivo míni
mo deste item, sendo que os móveis deverão ser de primeira linha, confeccionados conforme os padrões de ergonomia, Garantia mínima: 12 meses.                     

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$ 833,30R$ 833,30

Órgão:Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Objeto:Objeto: Aquisição de mobiliário para equipar as instalações das unidades de Internação e

Semiliberdade da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo – SUBSIS - e para o

Centro Integrado 18 de maio do Distrito Federal da Subsecretaria de Políticas

para a Criança e Adolescente -SUBPCA", conforme especificações e condições

estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao edital..

Descrição:Descrição: Armário estanteArmário estante - ARMÁRIO ALTO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM: Tampo

em MDP de 25 mm de espessura. Corpo e portas em MDP de 18 mm de

espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as

faces. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento

superior. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com

aproximadamente 130 mm de comprimento. Prateleiras reguláveis, em MDP de

18 mm de espessura.

Data:Data: 03/08/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:927507

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 18

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

31.586.441/0001-40

* VENCEDOR *

ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI R$ 833,30R$ 833,30

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ALTO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM: Tampo em MDP de 25 mm de espessura. Corpo e portas em MDP de 18 mm de espessura, re
vestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior. Puxad
ores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Prateleiras reguláveis, em MDP de 18 mm de esp
essura. Validade da Proposta 60 dias Garantia 12 meses entrega 15/30 dias Frete, montagem e impostos Inclusos. Procedência Nacional.                                       

18.491.659/0001-53 SIG COMERCIAL EIRELI R$ 836,35

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ALTO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM: Tampo em MDP de 25 mm de espessura. Corpo e portas em MDP de 18 mm de espessura, re
vestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior. Puxad
ores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Prateleiras reguláveis, em MDP de 18 mm de esp
essura.                                        

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

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
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Descrição: Descrição: ARMÁRIO ALTO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1640 MM: Tampo em MDP de 25 mm de espessura. Corpo e portas em MDP de 18 mm de espessura, re
ves�do em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior. Puxado
res do �po Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Prateleiras reguláveis, em MDP de 18 mm de espe
ssura.                                        

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

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 914,00R$ 914,00

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

Objeto:Objeto: Aquisição de mobiliário com instalação para a sede do CREA-MA em São Luís

(MA)..

Descrição:Descrição: Armário escritórioArmário escritório - Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un,

material porta: madeira mdp, quantidade prateleiras: 4 un, largura: 80 cm, altura:

160 cm, características adicionais: com fechadura frontal, e puxadores,

profundidade: 500 mm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor:

carvalho malva, material base: aço com sapatas niveladoras, tipo: alto,

espessura tampo: 25 mm

Data:Data: 07/07/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:927427

Lote/Item:Lote/Item: 1/5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 36

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA

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

26.609.844/0001-28

* VENCEDOR *

L L C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 914,00

Descrição: Descrição: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira mdp, quantidade prateleiras: 4 un, largura: 80 cm, altura: 160 cm,
características adicionais: com fechadura frontal, e puxadores, profundidade: 500 mm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: carvalho malva, mat
erial base: aço com sapatas niveladoras, tipo: alto, espessura tampo: 25 mm                                        

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 875,00R$ 875,00

Órgão:Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para aquisição de móveis (mesas, gaveteiros e

armários)..

Descrição:Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP,

QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, REVESTIMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS/SAPATAS

NIVELADORAS, PROFUNDIDADE 48 CM, TIPO ALTO, ESPESSURA 25 MM

CatMat:CatMat: 388273388273 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Data:Data: 29/03/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:925814

Lote/Item:Lote/Item: /19

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/07/2021 19:08

Homologação:Homologação: 27/07/2021 16:58

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 37

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

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

06.983.736/0001-03

* VENCEDOR *

LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 875,00R$ 875,00

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
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Descrição: Descrição: Armários Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm. Profundidade: 500 mm. Altura: 160
0 mm. Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta r
esistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliesti
reno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, col
adas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de
espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na me
sma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente p
elo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafuso
s anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resis
tência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentr
o sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de l
ubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10 m
m e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâm
etro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço co
m mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos aut
o atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dob
ra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP chap
a única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do 
tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tamp
o; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quent
e por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travament
o das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Deverá vir com o mínimo de 20 pares d
e furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 
alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínim
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito n
a união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de n
o mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado int
erno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico d
e alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima d
e 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na m
ontagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o aj
uste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo “Descrição Detalhad
a do Objeto Ofertado”. Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes nos anexos e demais exigências do edital.                                      

18.491.659/0001-53 SIG COMERCIAL EIRELI R$ 880,00

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final
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Descrição: Descrição: Armários - Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 16
00 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliest
ireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, co
ladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm d
e espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na 
mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quen
te pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por paraf
usos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta r
esistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para d
entro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade 
de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10
mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâ
metro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço c
om mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos a
uto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a d
obra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP ch
apa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor 
do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do ta
mpo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a qu
ente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travame
nto das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares 
de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico d
e alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura míni
ma de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeit
o na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste d
e no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado i
nterno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínic
o de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínim
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o
ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfei

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON R$ 1.077,00

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final
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Descrição: Descrição: Armário alto. Cor: Areia, bege, argila, branca (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm; Profundidade: 500mm; Altura: 1600
mm. Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, te
xturizado, com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com es
pessura de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HO
T MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado mela
mínico de alta resistência, texturizado, com 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de
poliestireno semi-rígidos com espessura de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta po
ssui três dobradiças em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x
4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça e
m plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável e
m sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio e
xtrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro de 10mm e largura de 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado,
medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não per
mitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo u
ma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamen
to em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 02 prateleiras reguláveis 
e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade MDP, chapa única com 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resi
stência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessur
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura de 2,5 mm, arredondadas 
com raio de 2,5mm, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos 
de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Co
ntém 20 pares de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamíni
co de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura 
de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na 
união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de 20 
mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armár
io. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em amb
as as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura de 1 mm no mesmo padrão do rev
estimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido l
ongitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a ca
da 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em am
bas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e e
stabilidade do corpo do móvel. Demais especificações em estrito acordo com o edital. Garantia 5 (cinco) anos.                                        

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.090,00

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

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN%2fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%2f 
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Descrição: Descrição: Armários - COTA DE APROX. 24,66% DO ITEM 20 Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800
mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revesti
mento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Po
ssui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu 
perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em 
chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espes
sura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, n
a mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertu
ra de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao s
er fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento
, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitan
do o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com format
o convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14
mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fec
hadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na i
nferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com 
sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em p
artículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superf
ície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no 
mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com r
aio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os p
inos de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engat
e.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Re
vestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de polies
tireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui re
corte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro d
e 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Pe
rmite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestir
eno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recor
te que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, dista
nciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no míni
mo 18mm de                                        

24.120.787/0001-93 FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA R$ 1.234,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIOS Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1
600 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alt
a resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de polie
stireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, 
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm
de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na 
mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quen
te pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por paraf
usos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta r
esistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para d
entro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade 
de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10
mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâ
metro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço c
om mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos a
uto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a d
obra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP ch
apa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor 
do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do ta
mpo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a qu
ente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travame
nto das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares 
de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico d
e alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura míni
ma de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeit
o na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste d
e no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado i
nterno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínic
o de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínim
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o
ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfe 

02.235.214/0001-72 MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.550,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, REVESTIMENTO LAMINADO M
ELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS/SAPATAS NIVELADORAS, PROFU
NDIDADE 48 CM, TIPO ALTO, ESPESSURA 25 MM                                        

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI R$ 1.584,00

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final
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http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Descrição: Descrição: Armários - COTA DE APROX. 24,66% DO ITEM 20 Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800
mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revesti
mento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Po
ssui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu 
perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em 
chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espes
sura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, n
a mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertu
ra de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao s
er fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento
, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitan
do o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com format
o convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14
mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fec
hadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na i
nferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com 
sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em p
artículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superf
ície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no 
mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com r
aio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os p
inos de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engat
e.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Re
vestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de polies
tireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui re
corte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro d
e 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Pe
rmite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestir
eno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recor
te que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, dista
nciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no míni
mo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, Demais especificações conforme TR.               

05.011.479/0001-85 MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA R$ 1.799,00

Descrição: Descrição: Armários - COTA DE APROX. 24,66% DO ITEM 20 Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800
mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revesti
mento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Po
ssui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu 
perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em 
chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espes
sura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, n
a mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertu
ra de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao s
er fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento
, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitan
do o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com format
o convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14
mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fec
hadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na i
nferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com 
sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em p
artículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superf
ície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no 
mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com r
aio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os p
inos de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engat
e.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Re
vestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de polies
tireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui re
corte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro d
e 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Pe
rmite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces... CONFORME EDITAL MARCA: CADERODE MODELO: 900-AA PROCEDÊNCIA: N
ACIONAL QUANTIDADE: 37 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.799,00 (HUM MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) VALOR TOTAL: R$ 66.563,00 (SESS
ENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS) GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.                                 

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA R$ 1.799,39
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Descrição: Descrição: Armários - COTA DE APROX. 24,66% DO ITEM 20 - Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600 mm Tampo: Em partículas de
média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no 
mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessur
a mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do pro
cesso HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bor
das protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Ca
da porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxan
tes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubri
ficado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fecha
da; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxad
or em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento de no mínim
o 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22m
m. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o gir
o de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata 
medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre 
dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm d
e espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transvers
ais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de c
ontato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT ME
LT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feit
o por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de furos para regulagem. Base: Em
partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície 
superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do r
evestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui regula
dores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de pa
rafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.Laterais: Em partí
culas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as fa
ces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do rev
estimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido l
ongitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a ca
da 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta re
sistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com per                                        

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

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 740,00R$ 740,00

Órgão:Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para aquisição de móveis (mesas, gaveteiros e

armários)..

Descrição:Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP,

QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, REVESTIMENTO

LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS/SAPATAS

NIVELADORAS, PROFUNDIDADE 48 CM, TIPO ALTO, ESPESSURA 25 MM

CatMat:CatMat: 388273388273 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Data:Data: 29/03/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:925814

Lote/Item:Lote/Item: /20

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/07/2021 19:08

Homologação:Homologação: 27/07/2021 16:59

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 113

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

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

25.071.568/0001-24

* VENCEDOR *

CENTRA MOVEIS S/A R$ 740,00R$ 740,00
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Descrição: Descrição: Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de a
lta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poli
estireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 1
8 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peç
as, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a
quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no 
mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fecha
da, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mante
ndo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atr
ito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato conve
xo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilind
ro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a a
bra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fix
ado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema d
e segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densid
ade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na
mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revesti
mento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, 
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirr
ígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que pro
picia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e alt
ura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regula
gem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígido
s com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia 
acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita j
unção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndric
o, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado e
m uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados.
Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca...          

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 799,00

Descrição: Descrição: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS E HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS. VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS. Armá
rios Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600 mm Tampo: E
m partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, textu
rizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido
com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente p
or meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Rev
estimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do ta
mpo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo 
HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados
, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aç
o zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas
depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; P
ossui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm e comprime
nto de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm 
e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo q
ue permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes d
e cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a me
sma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP chapa única com no 
mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui 
bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas l
ongitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do 
processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travamento das prateleir
as reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de furos para re
gulagem.Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistênci
a em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no 
mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das p
eças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 
mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armár
io. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistên
cia em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no m
esmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das
peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da pratel
eira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado me
lamínico de alta                                        

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 800,00
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Descrição: Descrição: Armários: Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 16
00 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliest
ireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, co
ladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm d
e espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na 
mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quen
te pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por paraf
usos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta r
esistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para d
entro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade 
de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10
mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâ
metro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço c
om mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos a
uto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a d
obra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP ch
apa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor 
do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do ta
mpo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a qu
ente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travame
nto das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares 
de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico d
e alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura míni
ma de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeit
o na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste d
e no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado i
nterno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínic
o de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínim
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o
ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É                                        

18.491.659/0001-53 SIG COMERCIAL EIRELI R$ 823,00

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

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN%2fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%2f 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN%252fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%252f 12 / 41

Proposta - Banco de Preços (0938718)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 92



Descrição: Descrição: Armários - Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 16
00 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliest
ireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, co
ladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm d
e espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na 
mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quen
te pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por paraf
usos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta r
esistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para d
entro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade 
de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10
mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâ
metro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço c
om mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos a
uto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a d
obra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP ch
apa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor 
do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do ta
mpo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a qu
ente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travame
nto das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares 
de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico d
e alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura míni
ma de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeit
o na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste d
e no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado i
nterno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínic
o de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínim
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o
ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfei

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 850,00

Descrição: Descrição: Armários: Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600 mm MARCA: DO FABRICANTE MODELO: DO FABRICANTE PROCEDÊ
NCIA: NACIONAL CATMAT: 388273                                        

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 866,00
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Descrição: Descrição: Armários: Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm. Profundidade: 500 mm. Altura: 160
0 mm. Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta r
esistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliesti
reno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, col
adas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de
espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na me
sma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente p
elo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafuso
s anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resis
tência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentr
o sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de l
ubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10 m
m e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâm
etro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço co
m mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos aut
o atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dob
ra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP chap
a única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do 
tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tamp
o; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quent
e por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travament
o das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Deverá vir com o mínimo de 20 pares d
e furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 
alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínim
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito n
a união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de n
o mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado int
erno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico d
e alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima d
e 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na m
ontagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o aj
uste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: As especificações foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo “Descrição Detalhad
a do Objeto Ofertado”. Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas constantes nos anexos e demais exigências do edital.                                      

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON R$ 1.077,00
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Descrição: Descrição: Armário alto. Cor: Areia, bege, argila, branca (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm; Profundidade: 500mm; Altura: 1600
mm. Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, te
xturizado, com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com es
pessura de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HO
T MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado mela
mínico de alta resistência, texturizado, com 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de
poliestireno semi-rígidos com espessura de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta po
ssui três dobradiças em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x
4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça e
m plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável e
m sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio e
xtrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro de 10mm e largura de 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado,
medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não per
mitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo u
ma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamen
to em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 02 prateleiras reguláveis 
e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade MDP, chapa única com 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resi
stência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessur
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura de 2,5 mm, arredondadas 
com raio de 2,5mm, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos 
de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Co
ntém 20 pares de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamíni
co de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura 
de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na 
união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de 20 
mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armár
io. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em amb
as as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura de 1 mm no mesmo padrão do rev
estimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido l
ongitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a ca
da 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em am
bas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e e
stabilidade do corpo do móvel. Demais especificações em estrito acordo com o edital. Garantia 5 (cinco) anos.                                        

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 1.084,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIOS Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1
600 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alt
a resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de polie
stireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, 
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm
de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na 
mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quen
te pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por paraf
usos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta r
esistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para d
entro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade 
de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10
mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâ
metro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço c
om mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos a
uto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a d
obra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP ch
apa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor 
do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do ta
mpo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a qu
ente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travame
nto das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares 
de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico d
e alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura míni
ma de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeit
o na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste d
e no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado i
nterno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínic
o de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínim
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o
ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfei
t                                        

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.090,00
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Descrição: Descrição: Armários: Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 16
00 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliest
ireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, co
ladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm d
e espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na 
mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quen
te pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por paraf
usos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta r
esistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para d
entro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade 
de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10
mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâ
metro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço c
om mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos a
uto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a d
obra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP ch
apa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor 
do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do ta
mpo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a qu
ente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travame
nto das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares 
de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico d
e alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura míni
ma de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeit
o na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste d
e no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado i
nterno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínic
o de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínim
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o
ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo;                                        

14.135.668/0001-50 DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI R$ 1.400,00

Descrição: Descrição: Armário Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600
mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resi
stência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestiren
o semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, colad
as a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de e
spessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mes
ma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pe
lo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos
anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistê
ncia em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro 
sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lu
brificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm
e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetr
o de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com 
mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto 
atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra
sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP chapa ú
nica com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do ta
mpo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; 
Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente 
por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travamento 
das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de f
uros para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alt
a resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima d
e 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na u
nião das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com f
orma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16”
engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única c
om no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem 
bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio
do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras d
e furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densi
dade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces.                                 

08.992.442/0001-73 AMPLIAR COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.439,00

Descrição: Descrição: Armário escritório, material: madeira mdp, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras: 3 un, revestimento: laminado melamínico baixa pressão, 
largura: 80 cm, altura: 160 cm, características adicionais: puxadores metálicos,sapatas niveladoras, profundidade: 48 cm, tipo: alto, espessura: 25 mm                 

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.450,00
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Descrição: Descrição: ARMARIO Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única
com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte su
perior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do ta
mpo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas d
e abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, 
texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno se
mi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiç
as em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm;
Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plást
ico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua ar
ticulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado 
ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo 
em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo indiv
idual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo ver
tical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possue
m acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleir
as reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado 
melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno se
mi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espe
ssura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro supo
rtes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fi
xos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa ú
nica com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do ta
mpo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quent
e por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, 
com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão
5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa ú
nica com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; 
Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por 
meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas filei
ras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média 
densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na 
mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas                                        

02.235.214/0001-72 MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1.550,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, REVESTIMENTO LAMINADO M
ELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS/SAPATAS NIVELADORAS, PROFU
NDIDADE 48 CM, TIPO ALTO, ESPESSURA 25 MM                                        

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI R$ 1.584,00
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Descrição: Descrição: Armários: Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 16
00 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliest
ireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, co
ladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm d
e espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na 
mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quen
te pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por paraf
usos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta r
esistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para d
entro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade 
de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10
mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâ
metro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço c
om mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos a
uto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a d
obra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP ch
apa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor 
do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do ta
mpo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a qu
ente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travame
nto das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares 
de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico d
e alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura míni
ma de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeit
o na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste d
e no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado i
nterno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínic
o de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínim
a de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na
montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o
ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; Demais especificações conforme TR.                                        

05.011.479/0001-85 MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA R$ 1.799,00

Descrição: Descrição: Armários: Cor: Areia, bege, argila, branca ...... Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600 mm Tampo: Em partículas de médi
a densidade, MDP em chapa única com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínim
o 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura míni
ma de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo 
HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em lamina
do melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas pr
otegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada port
a possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de 
cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, 
evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Te
m eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em 
cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento de no mínimo 150 
mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm. Ca
da fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de d
uas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medi
ndo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentr
o do cilindro; Prateleira: 02 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de esp
essura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais pr
otegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contat
o com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; C
ada prateleira contém quatro suportes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por
meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de furos para regulagem. MARCA: CADE
RODE MODELO: 900-AA PROCEDÊNCIA: NACIONAL QUANTIDADE: 113 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 1.799,00 (HUM MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE
REAIS) VALOR TOTAL: R$ 203.287,000 (DUZENTOS E TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS) GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEF
EITOS DE FABRICAÇÃO.                                        

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA R$ 1.799,39
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Descrição: Descrição: Armários: Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500 mm | Altura: 1600 mm Tampo: Em partículas de média densidade, MDP em chapa única
com no mínimo 25 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte su
perior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5 mm, na mesma cor do ta
mpo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas d
e abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, 
texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno se
mi-rígidos com espessura mínima de 1 mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiç
as em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm;
Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plást
ico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua ar
ticulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado 
ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo 
em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm. Cada fechadura tem um segredo indiv
idual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo ver
tical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possue
m acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Prateleira: 02 prateleir
as reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado 
melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno se
mi-rígidos com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espe
ssura mínima de 2,5mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro supo
rtes em aço com sistema de engate para os pinos de aço para regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fi
xos nas laterais por meio de furos para engate.Deverá vir com o mínimo de 20 pares de furos para regulagem. Base: Em partículas de média densidade, chapa ú
nica com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do ta
mpo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quent
e por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, 
com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão
5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa ú
nica com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; 
Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por 
meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas filei
ras de furos com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm. Fundo: Em partículas de média 
densidade, MDP chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na 
mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas                                        

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$ 1.799,39

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, REVESTIMENTO LAMINADO M
ELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, LARGURA 80 CM, ALTURA 160 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES METÁLICOS/SAPATAS NIVELADORAS, PROFU
NDIDADE 48 CM, TIPO ALTO, ESPESSURA 25 MM                                        

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

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 793,60R$ 793,60

Órgão:Órgão: Município de Tapiraí - ENTIDADES CONVENIADAS MUNICíPIO DE TAPIRAí

Objeto:Objeto: Registro de preços de móveis de escritório

Descrição:Descrição: ARMARIO EXTRA ALTOARMARIO EXTRA ALTO - ARMARIO EXTRA ALTO, TIPO FECHADO, EM MADEIRA

MDP, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS

AS FACES, NA COR CARVALHO GRIS, MEDINDO (2100 X 800 X 500)MM =

(AXLXP), COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA, COM PUXADORES, 04

PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS,CHAPAS DE MADEIRA C/ESPESSURA

MIN.DE 25MM P/O TAMPO SUPERIOR, NO MINIMO 18MM PARA AS

PORTAS,PRATELEIRAS,LATERAIS E DE NO MINIMO 15MM PARA O FUNDO,

BASE COM REQUADRO EM CHAPA DE ACO, COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO,

NA COR CINZA METALICO, COM SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE

NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT

VIGENTES

Data:Data: 17/05/2021 10:02

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: OC: 868200801002021OC00006

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 7

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

09.111.269/0001-10

* VENCEDOR *

GUILHERME AUGUSTO DE GODOY R$ 793,60R$ 793,60

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 811,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI R$ 956,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

30.399.077/0001-47 WALDIR EIRAS MONPEAM JUNIOR 29786467809 R$ 1.016,00
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Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

08.855.152/0001-88 VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA R$ 1.252,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

06.124.501/0001-66 ART BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 1.500,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

13.653.008/0001-07 AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.513,86

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

34.747.664/0001-30 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.750,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

02.419.903/0001-37 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA. R$ 1.755,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

14.234.441/0001-62 CONCEPT MOVEIS E DECORACOES LTDA. R$ 1.850,60

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

06.998.402/0001-03 JAQUELINE CARVALHO BRISOLA GENTINA R$ 1.890,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

07.642.660/0001-15 ORIGEM MOVEIS E TRANSPORTES LTDA R$ 1.900,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

00.452.422/0001-06 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA R$ 2.000,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

34.814.092/0001-65 MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI R$ 2.050,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

41.261.308/0001-78 SISTEMA OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI R$ 2.106,00

Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

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

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 682,25R$ 682,25

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM / (1) SEARH - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM RN

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente destinados aos setores do Grupo de Ciência,

Tecnologia da Informação e Inovação - GCTI e do Centro Operacional Integrado

do Gabinete Civil - COI/GACIV da Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN.

Descrição:Descrição: ARMARIOARMARIO - Armário modulado, em MDP, medindo aproximadamente 800 x 500 x

1600mm, com bordas arredondadas protegidas por fita de poliestireno

semirrígido com espessura mínima de 3mm, composto por 02 (duas) portas de

abrir e fechar, com fechaduras em aço cromado com puxadores na tonalidade

cinza, texturizado, revestimento em laminado melamínico de alta resistência,

com 03 (três) prateleiras reguláveis e 01 (uma) fixa para travamento.

Data:Data: 09/04/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:863551

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 16/04/2021 09:53

Homologação:Homologação: 16/04/2021 09:53

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 4

UF:UF: RN

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

31.070.140/0001-60

* VENCEDOR *

A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA R$ 682,25R$ 682,25

Descrição: Descrição: Armário modulado, em MDP, medindo aproximadamente 800 x 500 x 1600mm, com bordas arredondadas protegidas por fita de poliestireno semirr
ígido com espessura mínima de 3mm, composto por 02 (duas) portas de abrir e fechar, com fechaduras em aço cromado com puxadores na tonalidade cinza, t
exturizado, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 03 (três) prateleiras reguláveis e 01 (uma) fixa para travamento.FABRICANTE: AÇO 
EXPRESS - MARCA: AÇO EXPRESS - MODELO:ARMALT                                        

COMERCIO DE MOVEIS ELETRODOM E INFORMATICA MALHEIR R$ 682,50
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Descrição: Descrição: Armário modulado, em MDP, medindo aproximadamente 800 x 500 x 1600mm, com bordas arredondadas protegidas por fita de poliestireno semirr
ígido com espessura mínima de 3mm, composto por 02 (duas) portas de abrir e fechar, com fechaduras em aço cromado com puxadores na tonalidade cinza, t
exturizado, revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 03 (três) prateleiras reguláveis e 01 (uma) fixa para travamento. MARCA: JR, REF: O
FFICE                                        

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

Item 2: Armário baixo

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 580,00R$ 580,00

Órgão:Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Objeto:Objeto: Aquisição de mobiliário para equipar as instalações das unidades de Internação e

Semiliberdade da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo – SUBSIS - e para o

Centro Integrado 18 de maio do Distrito Federal da Subsecretaria de Políticas

para a Criança e Adolescente -SUBPCA", conforme especificações e condições

estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao edital..

Descrição:Descrição: Armário estanteArmário estante - ARMÁRIO BAIXO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 740 MM: Tampo

em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa

pressão em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita

de PVC de 3 mm de espessura, colada pelo sistema hotmelt em todo seu

perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento

em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada pelo sistema hotmelt em todo seu

perímetro. Corpo e portas constituídos em MDP de 18 mm de espessura,

revestimento em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas

as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada sistema hotmelt.

Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior.

Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com

aproximadamente 130 mm de comprimento. Prateleira regulável, constituída em

MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa

pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de

espessura, colada pelo sistema hot-melt. Demais especificações no Termo de

Referência, Anexo I do edital

Data:Data: 03/08/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:927507

Lote/Item:Lote/Item: /14

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

31.586.441/0001-40

* VENCEDOR *

ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI R$ 580,00R$ 580,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIO BAIXO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 740 MM: Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressã
o em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada pelo sistema hotmelt em todo seu perímetro, c
om raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada pelo sistema hotmelt em todo seu perímetro. 
Corpo e portas constituídos em MDP de 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bo
rdas em PVC de 1 mm de espessura, colada sistema hotmelt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior. Puxadores do tip
o Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. Prateleira regulável, constituída em MDP Preto de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada pelo siste
ma hot-melt. Demais especificações no Termo de Referência, Anexo I do edital Validade da Proposta 60 dias Garantia 12 meses entrega 15/30 dias Frete, mont
agem e impostos Inclusos. Procedência Nacional.                                        

18.491.659/0001-53 SIG COMERCIAL EIRELI R$ 590,63

Descrição: Descrição: ARMÁRIO BAIXO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 740 MM: Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressã
o em ambas as faces; borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada pelo sistema hotmelt em todo seu perímetro, c
om raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada pelo sistema hotmelt em todo seu perímetro. 
Corpo e portas constituídos em MDP de 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bo
rdas em PVC de 1 mm de espessura, colada sistema hotmelt. Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com travamento superior.                                

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 500,00R$ 500,00

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 507,58 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 507,58

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

20 Unidades 01 prateleira regulável e 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN%2fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%2f 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN%252fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%252f 21 / 41
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Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DE SANTA CATARINA

Objeto:Objeto: Aquisição de mobiliários em geral para a Delegacia Regional do CRECI de

Joinville.

Descrição:Descrição: Armário escritórioArmário escritório - Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un,

material porta: madeira mdp, quantidade prateleiras: 2 un, largura: 80 cm, altura:

740 mm, características adicionais: com fechadura frontal, e puxadores,

profundidade: 50 cm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor:

carvalho malva, material base: aço com sapatas niveladoras, tipo: baixo,

espessura tampo: 25 mm

Data:Data: 06/07/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:926804

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SC

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

11.943.540/0001-25

* VENCEDOR *

FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 500,00R$ 500,00

Descrição: Descrição: 1 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE 
PRATELEIRAS 2 UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 50CM,
ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO BAIXO, ESPESSUR
A TAMPO 25 MM Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: 
Unidade                                        

20.249.533/0001-19 SCHEUER & SCHEUER COMERCIAL LTDA R$ 625,00

Descrição: Descrição: em conformidade com edital                                        

36.750.137/0001-00 VLA POZZI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 627,31

Descrição: Descrição: "ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS FECHADO – MEDIDAS MINIMAS: 600(L) x 500(P) x 730(A) Especificações mínimas. 1- Corpo do armário em madeira a
glomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura 
e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com s
uperfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. 2 -Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita e
m poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. 3 Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granul
ometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressã
o em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistên
cia a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Sile
nt System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as 
tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral i
ntegrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melh
or acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 
mm. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação
ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca aut
o cortante para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de 
proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Siste
ma de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata. Prateleira para armários, confeccionada em madeir
a aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espess
ura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno em todos os lados, s
uperfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às
laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si."                                        

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 640,00R$ 640,00

Órgão:Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para aquisição de móveis (mesas, gaveteiros e

armários)..

Descrição:Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE

PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2

UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 50CM, ACABAMENTO

SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL

BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO BAIXO, ESPESSURA TAMPO 25

MM

CatMat:CatMat: 458657458657 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Data:Data: 29/03/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:925814

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/07/2021 19:08

Homologação:Homologação: 27/07/2021 16:58

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN%2fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%2f 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN%252fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%252f 22 / 41
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

06.983.736/0001-03

* VENCEDOR *

LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 640,00R$ 640,00

Descrição: Descrição: Armário baixo - COTA DE 10% DO ITEM 18 Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm. Pr
ofundidade: 500mm. Altura: 740mm. Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas 
protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro co
m raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa 
única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura e
m ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mes
ma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, 
que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pre
ssão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliami
da para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de 
POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e ar
queado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca 
de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a ch
ave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte sup
erior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretan
o injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em p
artículas de média densidade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua super
fície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no
mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com r
aio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de e
spessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por 
fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT ME
LT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndric
a, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextav
ada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP chapa única com no mínimo 18 mm d
e espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fit
a de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT;
Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de es
pessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; As especificações foram resumidas 
para atenderem as limitações de espaço do campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”. Garantimos o pleno atendimento das especificações técnicas co
nstantes nos anexos e demais exigências do edital.                                        

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON R$ 668,00

Descrição: Descrição: Armário baixo. Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm; Profundidade: 500mm; Altura: 
740mm. Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência
, texturizado, com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com 
espessura de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo H
OT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado mela
mínico de alta resistência, texturizado, com 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de
poliestireno semi-rígidos com espessura de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta po
ssui três dobradiças em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x
4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça e
m plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável e
m sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio e
xtrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro de 10mm e largura de 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado,
medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não per
mitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo u
ma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamen
to em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para tr
avamento, em partículas de média densidade MDP, chapa única com 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua 
superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura de 1 mm no m
esmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5
mm, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com 18 mm de espessura; Revestimento em la
minado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígid
o com espessura de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acaba
mento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 
mm, e ajuste de 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo la
do interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura de 1 mm no m
esmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das
peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas 
as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estab
ilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possib
ilitando ajuste de 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliureta
no injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados. Demais especificações em estrito acordo com o edital. Garanti
a 5 (cinco) anos.                                        

18.491.659/0001-53 SIG COMERCIAL EIRELI R$ 670,00
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Descrição: Descrição: Armário baixo - Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altur
a: 740mm UND 10 458657 R$ 914,72Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas 
protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro co
m raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa 
única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura e
m ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mes
ma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, 
que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pre
ssão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliami
da para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de 
POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e ar
queado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca 
de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a ch
ave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte sup
erior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretan
o injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em p
artículas de média densidade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua super
fície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no
mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com r
aio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de e
spessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por 
fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT ME
LT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndric
a, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextav
ada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de
espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita 
de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; P
ossui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de esp
essura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo super
ior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com fo
rmato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosc
a padrão 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos a
uto ata                                        

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 675,00
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Descrição: Descrição: Armário baixo - COTA DE 10% DO ITEM 18 Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Pr
ofundidade: 500mm | Altura: 740mm Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas 
protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro co
m raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa 
única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura e
m ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mes
ma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, 
que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pre
ssão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliami
da para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de 
POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e ar
queado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca 
de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a ch
ave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte sup
erior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretan
o injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em p
artículas de média densidade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua super
fície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no
mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com r
aio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de e
spessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por 
fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT ME
LT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndric
a, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextav
ada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de
espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita 
de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; P
ossui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de esp
essura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo super
ior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com fo
rmato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosc
a padrão 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de                                        

24.120.787/0001-93 FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA R$ 700,00
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Descrição: Descrição: ARMÁRIO BAIXO Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altu
ra: 740mm Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de al
ta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de polie
stireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, 
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 1
8 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peç
as, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a
quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no 
mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fecha
da, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mante
ndo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atr
ito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato conve
xo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilind
ro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a a
bra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fix
ado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema d
e segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densid
ade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na
mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revesti
mento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, 
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirr
ígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que pro
picia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e alt
ura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regula
gem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígido
s com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia 
acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita j
unção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndric
o, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado e
m uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados.
M                                        

02.235.214/0001-72 MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 800,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, LARG
URA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 50CM, ACABAMENTO SUPERFIC
IAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO BAIXO, ESPESSURA TAMPO 25 MM                

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI R$ 867,00
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Descrição: Descrição: Armário baixo - COTA DE 10% DO ITEM 18 Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Pr
ofundidade: 500mm | Altura: 740mm Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas 
protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro co
m raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa 
única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura e
m ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mes
ma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, 
que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pre
ssão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliami
da para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de 
POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e ar
queado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca 
de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a ch
ave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte sup
erior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretan
o injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em p
artículas de média densidade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua super
fície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no
mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com r
aio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de e
spessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por 
fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT ME
LT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndric
a, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextav
ada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de
espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita 
de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; P
ossui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de esp
essura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo super
ior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com fo
rmato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosc
a padrão 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Demais especificações conforme TR.                                    

05.011.479/0001-85 MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA R$ 914,00
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Descrição: Descrição: Armário baixo - COTA DE 10% DO ITEM 18 Cor: Areia, bege, argila, branca ...... Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altura: 740mm 
Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistên
cia, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno se
mirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a 
quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 18 mm de e
spessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mes
ma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pel
o processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 27
0º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por mei
o de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta
pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e elimina
ndo a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâ
metro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço c
romado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui l
ingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio
de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança q
ue permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densidade MDP, cha
pa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor d
o tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do ta
mpo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a q
uente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminad
o melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com 
espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acab
amento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 
mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de al
tura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em lamina
do melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com esp
essura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabame
nto perfeito na montagem das peças...CONFORME EDITAL MARCA: CADERODE MODELO: 900-AB PROCEDÊNCIA: NACIONAL QUANTIDADE: 10 UNIDADES VAL
OR UNITÁRIO: R$ 914,00 (NOVECENTOS E QUATORZE REAIS) VALOR TOTAL: R$ 9.140,00 (NOVE MIL CENTO E QUARENTA REAIS) GARANTIA: 05 (CINCO) AN
OS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.                                        

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA R$ 914,72
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Descrição: Descrição: Armário baixo - COTA DE 10% DO ITEM 18 - Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altura: 740mm Tampo: Em partículas de média d
ensidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,
3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima d
e 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT
MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em lamina
do melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo;Possui bordas pr
otegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT em todo o 
seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizad
os, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em 
aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folg
as depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificaçã
o; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura
de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm 
e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo 
que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes 
de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a m
esma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densidade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm 
de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transver
sais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de
contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT 
MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência e
m sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no me
smo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peça
s; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm,
por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. L
aterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência e
m ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo
padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças
;Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em a
mbas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e
estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, p
ossibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um sup
orte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das late                       
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 449,50R$ 449,50

Órgão:Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para aquisição de móveis (mesas, gaveteiros e

armários)..

Descrição:Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE

PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2

UN, LARGURA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 50CM, ACABAMENTO

SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL

BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO BAIXO, ESPESSURA TAMPO 25

MM

CatMat:CatMat: 458657458657 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Data:Data: 29/03/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:925814

Lote/Item:Lote/Item: /18

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/07/2021 19:08

Homologação:Homologação: 27/07/2021 16:58

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 90

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO
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Descrição: Descrição: Armário baixo - Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altur
a: 740mm UND 10 458657 R$ 914,72Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas 
protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro co
m raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa 
única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura e
m ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mes
ma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, 
que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pre
ssão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliami
da para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de 
POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e ar
queado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca 
de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a ch
ave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte sup
erior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretan
o injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em p
artículas de média densidade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua super
fície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no
mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com r
aio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de e
spessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por 
fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT ME
LT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndric
a, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextav
ada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de
espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita 
de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; P
ossui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de esp
essura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo super
ior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com fo
rmato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosc
a padrão 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos a
uto ata                                        

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R$ 450,00

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

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN%2fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%2f 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN%252fA6aPfghLwEbtviOvMrz3MbesbgWC9t%252f 30 / 41

Proposta - Banco de Preços (0938718)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 110



Descrição: Descrição: Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de a
lta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poli
estireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm,
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 1
8 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peç
as, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a
quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no 
mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fecha
da, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mante
ndo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atr
ito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato conve
xo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilind
ro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a a
bra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fix
ado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema d
e segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densid
ade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na
mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revesti
mento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, 
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirr
ígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que pro
picia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e alt
ura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regula
gem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígido
s com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia 
acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita j
unção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndric
o, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado e
m uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados.
Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca...          

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 469,00
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Descrição: Descrição: DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS. TERMOS E HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS. VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS.Armár
ios baixo Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altura: 740mm Tampo: 
Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, text
urizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígid
o com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente 
por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessu
ra; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor
do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo proce
sso HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixad
as por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de mol
as de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressio
nada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a n
ecessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro m
ínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado 
com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta 
de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de para
fusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que per
mite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densidade MDP, chapa úni
ca com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tam
po; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; N
as bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente p
or meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado mela
mínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espess
ura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento
perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e aj
uste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pel
o lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado mela
mínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura 
mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perf
eito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamí
nico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frest
as e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras empolipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro 
de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado em uma porca sex
tavada 5/16”, fixada                                        

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 480,00
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Descrição: Descrição: Armários baixo Imagem ilustrativa do armário somente para efeito de referência: Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do 
lote). Dimensões: Largura: 800mm. Profundidade: 500mm. Altura: 740mm. Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25
mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do t
ampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arr
edondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas 
de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, co
m no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com
espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três 
dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 2
0 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peç
a em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável 
em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio 
extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanis
mo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segre
do individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no 
eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves 
possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 p
rateleiras fixa para travamento, em partículas de média densidade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamí
nico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígido
s com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura m
ínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, ch
apa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor 
do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a 
quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno inje
tado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca p
adrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade, MDP c
hapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do t
ampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a que
nte por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, cha
pa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tamp
o; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. As especificaç
ões foram resumidas para atenderem as limitações de espaço do campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”. Garantimos o pleno atendimento das espe
cificações técnicas constantes nos anexos e demais exigências do edital.                                        

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 520,00

Descrição: Descrição: Armários baixo Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altur
a: 740mm Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alt
a resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de polie
stireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, 
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 1
8 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peç
as, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a
quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no 
mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fecha
da, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mante
ndo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atr
ito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato conve
xo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilind
ro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a a
bra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fix
ado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema d
e segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densid
ade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na
mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revesti
mento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, 
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirr
ígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que pro
picia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e alt
ura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regula
gem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígido
s com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia 
acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita j
unção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndric
o, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado e
m uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para f                                        

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 550,00

Descrição: Descrição: Armários baixo Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altura: 740mm MARCA: DO FABRICANTE MODELO: DO FABRICANTE PROCE
DÊNCIA: NACIONAL CATMAT: 458657                                        

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 614,00
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Descrição: Descrição: Armários baixo Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altur
a: 740mm Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alt
a resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de polie
stireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, 
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 1
8 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peç
as, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a
quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no 
mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fecha
da, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mante
ndo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atr
ito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato conve
xo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilind
ro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a a
bra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fix
ado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema d
e segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densid
ade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na
mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revesti
mento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, 
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirr
ígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que pro
picia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e alt
ura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regula
gem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígido
s com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia 
acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita j
unção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndric
o, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado e
m uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados.
Mon                                        

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON R$ 636,00

Descrição: Descrição: Armário baixo. Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm; Profundidade: 500mm; Altura: 
740mm. Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência
, texturizado, com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com 
espessura de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo H
OT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado mela
mínico de alta resistência, texturizado, com 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de
poliestireno semi-rígidos com espessura de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta po
ssui três dobradiças em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x
4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça e
m plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável e
m sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio e
xtrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro de 10mm e largura de 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado,
medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não per
mitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo u
ma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamen
to em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para tr
avamento, em partículas de média densidade MDP, chapa única com 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua 
superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura de 1 mm no m
esmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5
mm, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com 18 mm de espessura; Revestimento em la
minado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígid
o com espessura de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acaba
mento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 
mm, e ajuste de 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo la
do interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta 
resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura de 1 mm no m
esmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das
peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas 
as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estab
ilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possib
ilitando ajuste de 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliureta
no injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados. Demais especificações em estrito acordo com o edital. Garanti
a 5 (cinco) anos.                                        

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 675,00
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Descrição: Descrição: Armários baixo Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altur
a: 740mm Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alt
a resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de polie
stireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, 
coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 1
8 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peç
as, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a
quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no 
mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fecha
da, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mante
ndo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atr
ito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato conve
xo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilind
ro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a a
bra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fix
ado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema d
e segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densid
ade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na
mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revesti
mento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, 
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirr
ígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que pro
picia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e alt
ura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regula
gem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígido
s com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia 
acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita j
unção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndric
o, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado e
m uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de                                        

02.235.214/0001-72 MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA R$ 800,00

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, LARG
URA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 50CM, ACABAMENTO SUPERFIC
IAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO BAIXO, ESPESSURA TAMPO 25 MM                

32.126.893/0001-02 DOUGLAS MAIKON ZIGOVSKI R$ 867,00
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Descrição: Descrição: Armário baixo: Cor: Areia, bege, argila, branca ...... (cor a ser definida no pedido do lote). Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altura
: 740mm Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta
resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliesti
reno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, col
adas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 18 
mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peça
s, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a 
quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no 
mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fecha
da, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mante
ndo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atr
ito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato conve
xo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilind
ro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a a
bra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fix
ado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema d
e segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densid
ade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na
mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revesti
mento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, 
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirr
ígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que pro
picia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e alt
ura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regula
gem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígido
s com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia 
acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em l
aminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita j
unção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndric
o, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado e
m uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Demais especificações conforme TR.                                        

05.011.479/0001-85 MB ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA R$ 914,00
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Descrição: Descrição: Armários baixo Cor: Areia, bege, argila, branca ...... Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altura: 740mm Tampo: Em partículas de m
édia densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mín
imo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mí
nima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do process
o HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento e
m laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui 
bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT e
m todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos 
anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistê
ncia em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro 
sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lu
brificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm 
e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro d
e 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com me
canismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atar
raxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra se
m que a mesma se quebre dentro do cilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densidade MDP, chapa única com no míni
mo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bord
as transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longi
tudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do proc
esso HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta re
sistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 
mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na uniã
o das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no míni
mo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno d
o armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta r
esistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 m
m no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montag
em das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura... CONFORME EDITAL MARCA: CADERODE MODEL
O: 900-AB PROCEDÊNCIA: NACIONAL QUANTIDADE: 90 UNIDADES VALOR UNITÁRIO: R$ 914,00 (NOVECENTOS E QUATROCENTOS REAIS) VALOR TOTAL: R$ 
82.260,00 (OITENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS) GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.                         

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA R$ 914,72
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Descrição: Descrição: Armários baixo - Dimensões: Largura: 800mm | Profundidade: 500mm | Altura: 740mm Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa ú
nica com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na part
e superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor d
o tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas porta
s de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única com no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta res
istência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo;Possui bordas protegidas por fita de poliest
ireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta 
possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de c
abeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, e
vitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem 
eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em ca
da porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado com formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fec
hadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30 x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fec
hadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas h
astes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 1
1 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do c
ilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de média densidade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestiment
o em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de 
poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário te
m fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas
de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e
inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestiment
o do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nív
el em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aç
o zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de m
édia densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peç
as, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento d
o tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças;Fundo: Em partículas de 
média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na
mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do 
móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de n
o mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injet
ado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior                         

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 914,72

Descrição: Descrição: Armários baixo Tampo: Em partículas de média densidade MDP, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado 
melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegida
s por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,5mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mí
nimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em partículas de média densidade, MDP, em chapa única co
m no mínimo de 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3 mm de espessura em ambas
as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do 
tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT em todo o seu perímetro; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permit
a abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20 x 4 mm; Apresenta sistema de pressão acion
ado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para tra
vamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACET
AL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado ou metálico cromado e arqueado co
m formato convexo, com diâmetro mínimo de 10mm e largura de no mínimo 150 mm. Fechadura: Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74 x 30
x 14 mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19 mm e altura de 22 mm; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de out
ra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outr
a na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11 x 3,5 mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, 
com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro docilindro. Prateleira: 01 prateleiras fixa para travamento, em partículas de
média densidade MDP, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superio
r e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo pa
drão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 2,5 mm, arredondadas com raio de 2,5
mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Base: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18 mm de espessura
; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de p
oliestireno semirrígido com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Poss
ui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmet
ro de 55 mm e altura de 35 mm, e ajuste de no mínimo 20 mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”
. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: Em partículas de média densidade,MDP chapa única com no mínimo 18 mm de espessur
a, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de polies
tireno semi-rígidos com espessura mínima de 1 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui re
corte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; Fundo: Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inf
erior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato t
elescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrã
o 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atar
raxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cav                                        

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$ 914,72

Descrição: Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, LARG
URA 80 CM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA FRONTAL, E PUXADORES, PROFUNDIDADE 50CM, ACABAMENTO SUPERFIC
IAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR CARVALHO MALVA, MATERIAL BASE AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, TIPO BAIXO, ESPESSURA TAMPO 25 MM                

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

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 440,00R$ 440,00
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Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA

Objeto:Objeto: Fornecimento, entrega e montagem de móveis de escritório, cadeiras, divisórias

modulares e persianas Rolô para a sede do Conselho Regional de Contabilidade

do Paraná-CRCPR em Curitiba-PR, conforme especificações do Anexo I do Edital..

Descrição:Descrição: ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE - Armário baixo 2 portas com tampo em MDP 25mm com

bordas em PVC 2mm, revestido em melamínico termofundido de baixa pressão,

portas e tampo na cor cinza claro. Sapatas de nível com regulagem interna,

dobradiças com abertura 270º, 01 prateleira interna, sem pasta suspensa e com

sistema CAVA para abertura ou por meio de puxadores embutidos na lâmina da

porta. Dimensões: Altura: 73,5 cm - Largura: 80 cm - Profundidade: 45cm

CatMat:CatMat: 2059120591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

Data:Data: 26/03/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:925154

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 28/04/2021 16:19

Homologação:Homologação: 29/04/2021 08:11

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

21.949.157/0001-38

* VENCEDOR *

BELNIFER LTDA R$ 440,00R$ 440,00

Descrição: Descrição: Armário baixo 2 portas com tampo em MDP 25mm com bordas em PVC 2mm, revestido em melamínico termofundido de baixa pressão, portas e ta
mpo na cor cinza claro. Sapatas de nível com regulagem interna, dobradiças com abertura 270º, 01 prateleira interna, sem pasta suspensa e com sistema CAV
A para abertura ou por meio de puxadores embutidos na lâmina da porta. Dimensões: Altura: 73,5 cm - Largura: 80 cm - Profundidade: 45cm (podendo ter difere
nça de 5 cm a mais ou a menos das dimensões) (Vide especificações técnicas no subitem 6.1.1)                                        

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI R$ 910,00

Descrição: Descrição: Armário baixo 2 portas com tampo em MDP 25mm com bordas em PVC 2mm, revestido em melamínico termo fundido de baixa pressão, portas e t
ampo na cor cinza claro. Sapatas de nível com regulagem interna, dobradiças com abertura 270º, 01 prateleira interna, sem pasta suspensa e com sistema CA
VA para abertura ou por meio de puxadores embutidos na lâmina da porta. Dimensões: Altura: 73,5 cm, - Largura: 80 cm, - Profundidade: 45cm (podendo ter dife
rença de 5 cm a mais ou a menos das dimensões); Acabamentos: Tampo, Laterais, prateleiras e base: cinza claro; Fundo e portas: cinza claro.                                 

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 436,00R$ 436,00

Órgão:Órgão: ESTADO DA BAHIA / (57) FESBA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA

BAHIA

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS.

Descrição:Descrição: ARMARIO BAIXOARMARIO BAIXO - CÓDIGO: 711009000065161 - ARMARIO, baixo, fechado,

dimensoes de 800 X 500 X 740 mm, com variacao de +/_ 5%, equipado com 02

portas da mesma altura do armario e 01 prateleira de altura regulavel sustentada

por pinos em aco. Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com

espessura minima de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 25 mm

sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com

melaminico BP na cor cinza argila; acabamento das bordas em perfil plano de

PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado.

Base com sapatas reguladoras de nivel, em polipropileno, com regulagem na

parte interna do armario (evitando assim a necessidade de levantar o armario

para regulagem da altura), ou em aco tubular com no minimo 20 x 50 mm

pintado em epoxi-po, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel.

Data:Data: 29/07/2021 08:45

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºLicitação:884001

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 04/08/2021 09:51

Homologação:Homologação: 04/08/2021 09:51

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 50

UF:UF: BA

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

75.395.665/0001-40

* VENCEDOR *

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI EIRELI R$ 436,00R$ 436,00

Descrição: Descrição: LOTE 01 - ARMARIO, baixo, fechado, dimensoes de 800 X 500 X 740 mm, com variacao de +/_ 5%, equipado com 02 portas da mesma altura do ar
mario e 01 prateleira de altura regulavel sustentada por pinos em aco. Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com espessura minima de 18 m
m, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com melaminico BP na cor cinza ar
gila; acabamento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base com sapatas reguladoras de
nivel, em polipropileno, com regulagem na parte interna do armario (evitando assim a necessidade de levantar o armario para regulagem da altura), ou em aco t
ubular com no minimo 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel. Dobradicas confeccionadas em zamak injetado com ab
ertura mínima 110º e regulagem milimetrica para ajuste de frestas e alinhamento das portas com dispositivo de pressionamento para manter as portas fechad
as. Fechadura, em liga de metal, com 02 chaves dobraveis. Dois puxadores tipo alca, metalicos, acabamento em cromo, posicionados verticalmente na parte s
uperior do armário. O Produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado atraves de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13961:2010, compro
vado atraves de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias ou codigos do
s produtos cotados. Garantia minima de 5 anos.MARCA: LACHI                                        

LICITAPLUS EMPREEENDIMENTOS LTDA R$ 437,98
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Descrição: Descrição: CÓDIGO: 711009000065161 - ARMARIO, baixo, fechado, dimensoes de 800 X 500 X 740 mm, com variacao de +/_ 5%, equipado com 02 portas da 
mesma altura do armario e 01 prateleira de altura regulavel sustentada por pinos em aco. Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com espessu
ra minima de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com melaminico
BP na cor cinza argila; acabamento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base com sapa
tas reguladoras de nivel, em polipropileno, com regulagem na parte interna do armario (evitando assim a necessidade de levantar o armario para regulagem da 
altura), ou em aco tubular com no minimo 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel.MARCA:Tecno Mobili                              

RT COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 439,78

Descrição: Descrição: ARMARIO, baixo, fechado, dimensoes de 800 X 500 X 740 mm, com variacao de +/_ 5%, equipado com 02 portas da mesma altura do armario e 01 
prateleira de altura regulavel sustentada por pinos em aco. Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com espessura minima de 18 mm, com tam
po superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com melaminico BP na cor cinza argila; acaba
mento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base com sapatas reguladoras de nivel, em 
polipropileno, com regulagem na parte interna do armario (evitando assim a necessidade de levantar o armario para regulagem da altura), ou em aco tubular co
m no minimo 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel. marca: MARANELLO garantia: coforme edital                                      

EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 448,00

Descrição: Descrição: SEGUINDO QUANTIDADES, DESCRIÇÕES, PROJETOS, NORMAS, PRAZOS E GARANTIAS CONFORME EDITAL, FABRICAÇÃO E MARCA PROPRIA!       

AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME R$ 448,52

Descrição: Descrição: 71.10.09.00006516-1marca martinucci modelo sw plus                                        

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

Relatório gerado no dia 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
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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 dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Armário AltoItem 1 - Armário Alto

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
29/03/2021 e 10/08/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 09/04/2021 e 17/05/2021,
calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - Armário baixoItem 2 - Armário baixo

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
26/03/2021 e 03/08/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/07/2021, 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 31/08/2021 16:50:43 (IP: 177.12.235.210)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de material

permanente, armários altos e baixos, mediante sistema de registro
de preços, de acordo com o Termo de Referência SEPAT 0936172.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 0936994, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 0938667.

 
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.

 
Após, à AJ-DG para a competente análise.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2021, às 17:38, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938777 e o código CRC B16C71D2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
À SAD,
Questionando se haverá autorização de inclusão de

IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 31/08/2021, 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
0938873 e o código CRC D67E96F2.

0003741-12.2021.6.02.8000 0938873v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
Retornem os autos à SLC, para divulgar a IRP e

demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2021, às 23:43, 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
0939681 e o código CRC 530AB486.

0003741-12.2021.6.02.8000 0939681v1
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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 setembro de 2021.
À COMAP,
Srª Coordenadora,
Informo que houve manifestação de interesse nos

dois itens da IRP nº 22/2021, por parte da Escola de
Formação Complementar do Exército, conforme comprovante
do Comprasnet (0946849). Para demais providências.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/09/2021, 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
0946850 e o código CRC 0520B744.

0003741-12.2021.6.02.8000 0946850v1
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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 setembro de 2021.

 

À SEPAT, para consolidação do Termo de Referência,
tendo em vista a manifestação de interesse na Intenção de Registro
de Preços nº 22/2021, 0946849.

 
Após, à SEIC para fins do disposto no Art. 5º, inciso IV do

Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/09/2021, às 20:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947885 e o código CRC 8B88EC27.

0003741-12.2021.6.02.8000 0947885v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de armários, para registro de

preço, conforme especificações constantes de Termo de
Referência e seus Anexo, 0893754, 0893755 e 0893756.

Após apresentação da estimativa de preço,
Despacho SEIC - 0938667, retornam os autos a esta Seção
para consolidação da demanda anunciada pela Escola de
Formação Complementar do Exército, em manifestação de
interesse de adesão ao processo de contratação por Registro
de Preço - 0946849, resultando na tabela abaixo:

Item Material Valor
Unitário Catmat

TRE/AL
Escola de
Formação

Complementar
do Exército

TOTAL

Qtde Valor
Total Qtde Valor

Total Qtde Valor
Total

1 Armário
alto

R$
805,45 388273 40 R$

32.218,00 10 R$
8.054,50

                 
50

R$
40.272,50

2 Armário
baixo

R$
507,58 458657 20 R$

10.151,60 10 R$
5.075,80 30 R$

15.227,40
TOTAL ESTIMADO R$ 42.369,60 R$ 13.130,30 R$ 55.499,90

Desta forma, com base nos novos valores
estimados, ratificamos nossa informação anterior, sugerindo,
s.m.j, que a contratação ocorra por meio de Pregão
Eletrônico, pelo sistema de Registro de Preço, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, com restrição de participação a micro e
pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/09/2021, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0947945 e o código CRC 1296A3D9.

0003741-12.2021.6.02.8000 0947945v1
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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
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição, através de ARP, Material Permanente -  Armários
altos e baixos - Conta 1231103-03, nas quantidades descritas no
quadro abaixo e conforme especificações técnicas contidas nos
Anexos I e II, parte integrante e complementar deste documento:

Item Descrição do
material

Quantidade

TRE-AL

**Quantidade

EsFCEx/CMS

01 Armário alto 40 10

02 Armário baixo 20 10

** Escola de Formação Complementar do Exército
(EsFCEx/CMS) em Salvador-BA,

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas
para fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos
alternados e quantidades definidas de acordo com os levantamentos
efetuados pela SEPAT e pela EsFCEx/CMS.

1.3. 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:

1.3.1 que sejam observados os requisitos ambientais
para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

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

 
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os

ambientes para funcionamento de Cartórios Eleitorais e reposição de
estoque mínimo, bem como, para atender aos interesses da
EsFCEx/CMS, conforme IRP 22_2021_70011.

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens da melhor qualidade
possível e que tenham sido fabricados através de critérios de
sustentabilidade.

 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter medidas
alternativas), 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.

3.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue
devidamente montados, no Almoxarifado deste TRE-AL e na
EsFCEx/CMS, razão pela qual os valores a serem apostos na
proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens,
serviços e montagens em local próprio do fornecedor;

3.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas,
cuja proposta contenha o menor valor por item, desde que atenda
as exigências contidas neste Termo de Referência, nos Anexos I e II e
no Edital do Pregão;

3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda
apresentar:

3.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia
do mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60
meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição de
peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e
de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para
efetuar a devida manutenção em local por ela desejado, correndo
todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por sua conta;

3.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou
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Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO ou
pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para
Escritório; 

3.4.3. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios de internet
onde se possam conferir os produtos.

3.4.4 Dados do responsável e e-mail para onde deverá
ser enviada a Nota de Empenho. Caso haja alteração (de e-mail
ou responsável), a empresa deve informar imediatamente,
uma vez que o envio será feito para o que for informado e o
prazo de entrega será contado a partir de então.

 
4 – DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E

GARANTIA DOS BENS
4.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a

partir da data de recebimento da Nota de Empenho por e-mail. A
empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções
estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.1 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do
horário de expediente do Órgão;

4.2 Locais das Entregas:
a) TRE-AL: no almoxarifado do Regional, situado

à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió-AL,
CEP. 57046-000;

b)  Na EsFCEx/CMS: Rua Território do Amapá, 455,
Pituba, Salvador-BA, CEP. 41830-540.

4.2.1. Fornecer todo o mobiliário já montado, em
perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as
especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, dentro do
horário de expediente do Órgão. 

Não cederemos espaço para montagem do
mobiliário em nossas dependências próprias ou alugadas.

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência
Técnica Corretiva: conforme declaração expressa entregue (vide
item 3.4.1)

4.3.1 Prazos para manutenção corretiva:
4.3.1.1 Até 05 dias úteis contados a partir da
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comunicação por escrito, para comparecer ao local indicado, nesta
cidade, para avaliação do defeito apresentado;

4.3.1.2 Até 20 dias corridos contados a partir da
comunicação por escrito, para solucionar os defeitos;

4.3.1.3 Até 45 dias corridos contados a partir da
comunicação por escrito, se necessário substituir o bem.

4.4 Acionamento da Garantia: Caso necessário,
caberá a Seção de Manutenção e Reparos - SMR, ligadas à COSEG,
após comunicação da SEPAT, efetuar as chamadas relativas à
manutenção corretiva e ajustes em geral; no caso dos bens
adquiridos pelo TRE-AL. Unidade de atribuições similares
na EsFCEx/CSM se encarregará do acionamento da garantia, se
necessário.

 
5 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
5.1 Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização será

exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas
que surgirem no decorrer do período do contrato;

5.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o TRE-AL, perante a EsFCEx/CSM ou a terceiro, os serviços
estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em
todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da
fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua
execução;

5.3 Os móveis constantes do presente Termo de
Referência e nos Anexos I e II, deverão ser novos, assim
considerados os de primeiro uso. Serão entregues montados, sem
ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais;

5.4 O mobiliário poderá ainda ser recebido por
uma comissão de servidores designados para tal fim, ficando-lhes
assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens
constantes deste Termo de Referência, além dos seguintes:

5.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade
dos móveis e a correção da sua montagem;

5.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e
encaminhar à SEPAT, no caso dos itens adquridos pelo TRE-AL, para
fins de registros patrimoniais e posterior pagamento;

5.4.3 Solicitar justificadamente a substituição de
qualquer empregado da empresa que comprometa a perfeita
execução dos serviços, crie obstáculos à fiscalização, não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da
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Administração ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica
a fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços;

5.4.4 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências;

5.4.5 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da
entrega dos itens, 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 deverá ser fornecida, no mesmo
endereço da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias,
contados da solicitação por escrito da comissão de
recebimento ou outra unidade designada para tal fim.

5.5 O mobiliário será recebido:
5.5.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado

(TRE-AL), que informará, no prazo de até 03 dias úteis do
recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). Mesmo prazo para
a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço citado no
item 4.2 b)

5.5.2 Definitivamente, no prazo máximo de até
13 dias úteis, contados do recebimento provisório, após os
testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.

6 - CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE
6.1- Necessita-se a demonstração de

certificado FSC (Forest Stewardship Council)
ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental.

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/09/2021, às 16:22, 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
0948836 e o código CRC 91CEC5FC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras
reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves
escamoteáveis, cor ovo.

 
40 unidades para o TRE-AL e 10 unidades à EsFCEx/CMS,

Salvador-BA
 
Características Gerais (para todas as partes em madeira

do produto)
As chapas de madeira deverão:
1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto

e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3 - Métodos de ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e
portas deve ser encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 
Características Específicas
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)
 
2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03

prateleiras móveis) com 18 mm de espessura.
Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de

poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.
As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de
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prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por
prateleira.

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos
em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento
horizontal da prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada,
na parte superior, deixando o primeiro vão com 340 a 360mm.

As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no
máximo em 7 em 7 cm e deverão ser sustentadas através de suportes de alta
qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.

 
3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e  com 18 mm

de espessura.
O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo

Top (3 por porta),  em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral
com calço de 5 mm altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.
A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento

por lingueta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis
(dobráveis), acabamento zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela
direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o
fechamento do par de portas com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça",
injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à
razão de 96 mm.

 
4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular

fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster,
polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon
injetado com regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO
(Meramente ilustrativo)
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Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA).
(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura

 
* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/09/2021, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948888 e o código CRC 8D3AEDC8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01
prateleira regulável e 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves
escamoteáveis, cor ovo.

 
20 (vinte) unidades para o TRE-AL e 10 (dez) unidades à

EsFCEx/CMS, Salvador-BA.

 
Características Gerais (para todas as partes em madeira

do produto)
As chapas de madeira deverão:
1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com filme termo
prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e
antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo
com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR
14810-3 - Métodos de ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e
portas deve ser encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 
Características Específicas
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)
 
2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira

regulável) com 18 mm de espessura.
Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de

poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.
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As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em
toda a altura útil do armário, com 04 pontos de apoio por prateleira.

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak,
fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da
prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios
internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para
suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.

 
3. Portas de giro de no mínimo 180º grause  com 18 mm de

espessura.
O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo

Top (2 por porta),  em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral
com calço de 5 mm altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.
A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento

por lingueta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis
(dobráveis), acabamento zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela
direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o
fechamento do par de portas com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça",
injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão
de 96 mm.

 
4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular

fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a
um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -
fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster,
polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon
injetado com regulador de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO
(Meramente ilustrativo)
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Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA).
(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura

 
* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/09/2021, 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
0948895 e o código CRC 32746AC7.

0003741-12.2021.6.02.8000 0948895v5
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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 setembro de 2021.
À SEIC, após as alterações solicitadas, para fins do

disposto no Art. 5º, inciso IV do Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto nº 8.250/2014.

1. Termo de Referência: 0948836
2. Anexo I: 0948888
3. Anexo II: 0948895
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/09/2021, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949074 e o código CRC 5D315975.

0003741-12.2021.6.02.8000 0949074v1
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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 setembro de 2021.
À COMAP,
 
Em atenção ao Despacho SEPAT - 0949074,

informamos que a demanda anunciada já fora consolidada por
meio do Despacho SEIC - 0947945.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/09/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949089 e o código CRC 83F6BB1E.

0003741-12.2021.6.02.8000 0949089v1
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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 setembro de 2021.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Em atendimento ao Despacho SLC 0946850, apresento o

Termo de Referência SEPAT 0948836 e seus Anexos I (0948888) e II
(0948895), bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 0947945, todos devidamente consolidados no tocante à
inclusão dos quantitativos constantes da manifestação de interesse
na Intenção de Registro de Preços nº 22/2021, 0946849.

 
Nesse sentido, encaminho os presentes autos para

elaboração da minuta do instrumento convocatório, em atendimento
do artigo 4º, Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 24/09/2021, às 15:51, 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
0949807 e o código CRC FE9016BD.

0003741-12.2021.6.02.8000 0949807v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

  
PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

  
MMIINNUUTTAA  

  
PROCESSO Nº 0003741-12.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de outubro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro 
de Preços de material permanente – armários altos e baixos, com a participação da Escola de 
Formação Complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), que atuará neste certame 
como Órgão Participante, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

 
   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 o Registro de Preços de material permanente 
– armários altos e baixos, com a participação da Escola de Formação complementar do 
Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital. 
  
1.2.       A Escola de Formação Complementar do Exército (Salvador/BA) atuará neste 
certame como Órgão Participante.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail. 
 
3 – DOS PRAZOS DE GARANTIA E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

3.1.   O período de garantia e de assistência técnica corretiva será de, no mínimo, 
(sessenta) meses para todos os itens, a contar da data de recebimento. 

3.2.   Os prazos para manutenção corretiva são os seguintes: 
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a) Até 05 dias úteis contados a partir da comunicação por escrito, para 
comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito 
apresentado; 

b) Até 20 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, para 
solucionar os defeitos; 

c) Até 45 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

3.2.1.  Caso necessário, caberá a Seção de Manutenção e Reparos - SMR, 
ligada à COSEG, após comunicação da SEPAT, efetuar as chamadas relativas à 
manutenção corretiva e ajustes em geral; no caso dos bens adquiridos pelo TRE-AL. 
Unidade de atribuições similares na EsFCEx/CSM se encarregará do acionamento da 
garantia, se necessário. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  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. 

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

4.2. 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. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

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

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
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4.4.  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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3.  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. 

Minuta de edital (0952915)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 152

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


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  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.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  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.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

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

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

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

7.7.1. 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. 

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

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

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

8.2. 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.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. 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.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  

8.9.  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. 

8.10.  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. 

8.11.   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. 

8.11.1. 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. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 
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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. 

8.13.   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. 

8.14. 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; 

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

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. 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.  

8.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
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8.22.4. 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. 

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

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  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. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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. 

9.2. 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.  

9.3.  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. 

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

 

9.3.2.  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.  
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9.4.  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. 

 

9.5. 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, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  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. 
 

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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 
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sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  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. 

10.2.1. 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. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 

10.5.2. 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. 

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

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 
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Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6.  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. 

10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

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

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como 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. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

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

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. 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. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) 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. 

10.10.2.7. 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 microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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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10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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: 

g) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

h) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

i) conter a discriminação detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter 

medidas alternativas), a quantidade solicitada, 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; 

j) conter os preços unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  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. 

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

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

11.4.  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). 

11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

 

11.6.     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. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11.8.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando 

solicitado pelo Pregoeiro: 

a) Declaração expressa, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta 
capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição 
de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de 
funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida 
manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e 
nova entrega, por sua conta; 
 
b) Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos por 
Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo 
INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em 
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório;  
 
c) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios 
de internet onde se possam conferir os produtos; 
 
d) Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser enviada a Nota de 
Empenho. Caso haja alteração (de e-mail ou responsável), a empresa deve informar 
imediatamente, uma vez que o envio será feito para o que for informado e o prazo de 
entrega será contado a partir de então. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2.  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. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  
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12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. 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. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil 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 25.11 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 um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
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responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. 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. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
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16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. 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 justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
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Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
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dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os mobiliários 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, 
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fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas. Deverão ser novos, 
assim considerados de primeiro uso; 

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 e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material 
e na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a 
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, 
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para 
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de 
acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados válidos para 
todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de Empenho e Ordem de 
Fornecimento. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 

 
19.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal 
de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de 
registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 
7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1.  Os materiais deverão ser entregues, nos prazos estabelecidos no Item 2 deste 
Edital, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado 
na ordem de fornecimento, nos dos seguintes endereços: 
 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada 
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. 
A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) na Unidade responsável da EsFCEx/CSM, com endereço na Rua Território do 
Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP. 41830-540. 
 

20.2.   Os materiais serão recebidos: 
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a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que informará, no prazo de 
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). Mesmo prazo para 
a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável; 
 
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 13 dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. 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: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
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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. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    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. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. 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 
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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% 
 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
23.1.   Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship Council) 
ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza 
da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual da EsFCEx/CSM (Órgão Participante). 
 
24.2.      As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO   E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

25.1.  Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização serão exercidas pela Seção de 
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato; 

25.2   Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL, 
perante a EsFCEx/CSM ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença 
da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução; 

25.3   Os móveis constantes deste Edital e seus Anexos, deverão ser novos, assim 
considerados os de primeiro uso. Serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

25.4   O mobiliário poderá ainda ser recebido por uma comissão de 
servidores designados para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o 
cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos seguintes: 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a correção 
da sua montagem; 
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b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e encaminhar à SEPAT, no caso 
dos itens adquridos pelo TRE-AL, para fins de registros patrimoniais e posterior 
pagamento; 

c) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços, crie obstáculos à 
fiscalização, não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 
Administração ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a 
fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços; 

d) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 
acordo com as exigências; 

e) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, 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 deverá ser fornecida, no mesmo endereço da entrega 
dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da 
comissão de recebimento ou outra unidade designada para tal fim. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 
 
26.2. A Escola de Formação Complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM) é 
Órgão Participante do Registro de Preços e integrará a Ata de Registro de Preços, se houver 
êxito desta licitação. 
 
27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

27.3.  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. 

27.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.5.  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.  

27.6.  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. 
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27.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
27.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
27.11.   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. 
 
27.12. 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. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens; 
ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados para os itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
27.15. 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. 

 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a 
aquisição, através de ARP, Material Permanente -  Armários altos e baixos - Conta 
1231103-03, nas quantidades descritas no quadro abaixo e conforme especificações 
técnicas contidas nos Anexos I e II, parte integrante e complementar deste documento: 

Item Descrição do material 
Quantidade 

TRE-AL 

**Quantidade 

EsFCEx/CMS 

01 Armário alto 40 10 

02 Armário baixo 20 10 

** Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx/CMS) em 
Salvador-BA, 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e quantidades 
definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT e pela EsFCEx/CMS. 

1.3. 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: 

1.3.1 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos 
seus similares; 

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

  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os ambientes para 
funcionamento de Cartórios Eleitorais e reposição de estoque mínimo, bem como, para 
atender aos interesses da EsFCEx/CMS, conforme IRP 22_2021_70011. 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo 
principal de adquirir bens da melhor qualidade possível e que tenham sido fabricados 
através de critérios de sustentabilidade. 
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3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação 
detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter medidas alternativas), 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. 

3.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente montados, 
no Almoxarifado deste TRE-AL e na EsFCEx/CMS, razão pela qual os valores a serem 
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de qualquer 
despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e montagens em local 
próprio do fornecedor; 

3.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja proposta 
contenha o menor valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo 
de Referência, nos Anexos I e II e no Edital do Pregão; 

3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda apresentar: 

3.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia do 
mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a 
retirada e nova entrega, por sua conta; 

3.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de 
Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular 
acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão 
em conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório;  

3.4.3. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas 
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de 
acesso a sítios de internet onde se possam conferir os produtos. 

3.4.4 Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser enviada a Nota 
de Empenho. Caso haja alteração (de e-mail ou responsável), a empresa deve informar 
imediatamente, uma vez que o envio será feito para o que for informado e o prazo de 
entrega será contado a partir de então. 

  

4 – DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de 
recebimento da Nota de Empenho por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo 
estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1.1 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em perfeitas 
condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão; 
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4.2 Locais das Entregas: 

a) TRE-AL: no almoxarifado do Regional, situado à Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió-AL, CEP. 57046-000; 

b)  Na EsFCEx/CMS: Rua Território do Amapá, 455, Pituba, Salvador-BA, 
CEP. 41830-540. 

4.2.1. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.  

Não cederemos espaço para montagem do mobiliário em 
nossas dependências próprias ou alugadas. 

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência Técnica 
Corretiva: conforme declaração expressa entregue (vide item 3.4.1) 

4.3.1 Prazos para manutenção corretiva: 

4.3.1.1 Até 05 dias úteis contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito apresentado; 

4.3.1.2 Até 20 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

4.3.1.3 Até 45 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, 
se necessário substituir o bem. 

4.4 Acionamento da Garantia: Caso necessário, caberá a Seção de 
Manutenção e Reparos - SMR, ligadas à COSEG, após comunicação da SEPAT, efetuar as 
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral; no caso dos bens 
adquiridos pelo TRE-AL. Unidade de atribuições similares na EsFCEx/CSM se encarregará 
do acionamento da garantia, se necessário. 

  

5 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1 Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização será exercida pela Seção 
de Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato; 

5.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-
AL, perante a EsFCEx/CSM ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a 
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução; 

5.3 Os móveis constantes do presente Termo de Referência e nos Anexos 
I e II, deverão ser novos, assim considerados os de primeiro uso. Serão entregues 
montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais; 

5.4 O mobiliário poderá ainda ser recebido por uma comissão de 
servidores designados para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o 
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cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos 
seguintes: 

5.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 

5.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e encaminhar à SEPAT, 
no caso dos itens adquridos pelo TRE-AL, para fins de registros patrimoniais e posterior 
pagamento; 

5.4.3 Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços, crie obstáculos à 
fiscalização, não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 
Administração ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue 
impróprio para a execução dos serviços; 

5.4.4 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja 
de acordo com as exigências; 

5.4.5 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, 
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 deverá ser fornecida, 
no mesmo endereço da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação 
por escrito da comissão de recebimento ou outra unidade designada para tal fim. 

5.5 O mobiliário será recebido: 

5.5.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). 
Mesmo prazo para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço citado no 
item 4.2 b) 

5.5.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 13 dias úteis, contados do 
recebimento provisório, após os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações 
exigidas. 

6 - CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE 

6.1- Necessita-se a demonstração de certificado FSC (Forest Stewardship 
Council) ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS 

  

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 
180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

  

40 unidades para o TRE-AL e 10 unidades à EsFCEx/CMS, Salvador-BA 

  

Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 
0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

  

Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras móveis) com 18 mm de 
espessura. 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. 

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com 
rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro 
vão com 340 a 360mm. 
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As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e 
deverão ser sustentadas através de suportes de alta qualidade, reforçados para suportar 
um peso mínimo de 30 Kg por prateleira. 

3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e  com 18 mm de espessura. 

O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado 
e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com 
rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 
x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador 
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 
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DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 

(Meramente ilustrativo) 
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Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA). 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

 

20 (vinte) unidades para o TRE-AL e 10 (dez) unidades à EsFCEx/CMS, Salvador-BA. 

 
Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 
0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

  

Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira regulável) com 18 mm 
de espessura. 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura útil do 
armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. 

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com 
pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 
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A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por 
prateleira. 

3. Portas de giro de no mínimo 180º grause  com 18 mm de espessura. 

O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo Top (2 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado 
e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com 
rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 
x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador 
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 
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DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 

(Meramente ilustrativo) 
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Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 
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ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS PARA OS ITENS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
TRE/AL 

QUANT 
EsFCEx/CSM 

  TOTAL 
ATA 

   VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

1 
Armário alto, conforme 
especificações contidas 

no Anexo I-A. 
UNID. 40      10 50 R$ 805,45 

2 

Armário baixo, 
conforme 

especificações contidas 
no Anexo I-A. 

UNID. 20      10 30 R$ 507,58 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0003741-12.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, e a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR/BA 
(EsFCEx/CSM), com endereço na Rua Território do Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP. 
41830-540, fone: (73) 3634-3461, neste ato representada por XXXXX, RG nº XXXX SSP/XX, 
CPF nº XXXX, doravante denominado Órgãos Participante, resolvem registrar os preços 
ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada 
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo 
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 
XX/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e 
demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma do 
Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
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constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer os mobiliários 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. Deverão ser novos, 
assim considerados de primeiro uso; 

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 e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material 
e na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a 
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, 
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para 
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de 
acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados válidos para 
todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de Empenho e Ordem de 
Fornecimento. 

 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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6.1. 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: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
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multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    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. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
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disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. 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% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship Council) 
ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
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11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela EsFCEx/CSM:  
                                                 XXXXXXXX 
 
 
 
Pela Empresa: 
                                                  XXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minuta de edital (0952915)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 196



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5015 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de
Preços de material permanente – armários altos e baixos, com a participação
da Escola de Formação complementar do Exército - Salvador/BA
(EsFCEx/CSM), que atuará no certame como Órgão Participante, em
conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
razão do valor estimado da contratação.
 
Outrossim, informo que houve manifestação de interesse da Escola de
Formação Complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM) na IRP nº
22/2021, de acordo com o comprovante do Comprasnet (0946849).
 
Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, além
da habilitação parcial no SICAF. Caso seja julgada pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.
 
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 7.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e
10.6).
 
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.
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Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
 
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, inclusive com a alteração efetuada, seja
dado encaminhamento dos autos em seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 01/10/2021, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 01/10/2021, 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
0952932 e o código CRC 72109C6A.

0003741-12.2021.6.02.8000 0952932v2
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DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2021.
Acuso ciência da Informação nº 5015, da SLC

(doc. 0952932), ratifico os registros assinalados quanto ao
prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital); o
prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e
11.1) e o prazo para envio de documentação complementar de
2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

Com essas breves considerações, evoluo o feito à
análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/10/2021, 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
0953319 e o código CRC E844E943.

0003741-12.2021.6.02.8000 0953319v1
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PROCESSO : 0003741-12.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Análise. Minuta. Edital. Pregão Eletrônico. Registro de Preços.

 

Parecer nº 1201 / 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 POR ITEM,
objetivando o registro de preços para eventual aquisição de
material permanente – armários altos e baixos, conforme
termo de referência 0948836, consolidado pela SEPAT após a
manifestação de interesse de participação da Escola de
Formação Complementar do Exército - Salvador/BA
(EsFCEx/CSM), que atuará neste certame como Órgão
Participante, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do
Decreto nº 7.892/2013.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Termo de Referência (versão final) (0948836);
- Concordância com os termos do TR pelo

Secretário de Administração (0936994);
- Pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br,

buscando-se propostas vencedoras de licitações ocorridas nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes
(0938718);

- Divulgação de Intenção de Registro de Preços
(0940324) no Comprasnet, conforme estabelece o art. 4º
do Decreto nº 7.892/2013;

- Comprovante de manifestação de interesse IRP
(0948549);

- Pesquisa de preços consolidada pela SEIC
(Despacho SEIC 0947945), com o valor total estimado em R$
R$ 55.499,90 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa e
nove reais e noventa centavos), com a sugestão de que a
contratação ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, com restrição à participação de micro e
pequenas empresas para todos os itens, em decorrência do
valor;

- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM (0952915), elaborada pela SLC, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de material
permanente – armários altos e baixos, conforme termo de
referência 0948836, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela SLC.
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Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.

 
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
(0946927).

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
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8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

 
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,

possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro

de Preços, com base no art. 4°, §1° do Decreto
7.892/2013, verbis:

 
"Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a
ser operacionalizado por módulo do
Sistema de Administração e Serviços
Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado
pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para
registro e divulgação dos itens a serem
licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do
art. 5º e dos atos previstos no inciso II
e caput do art. 6º .
(...)"

 
A Escola de Formação Complementar do Exército -

Salvador/BA (EsFCEx/CSM) manifestou formalmente interesse
em participar do certame (0948549).

 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
5. 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, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto nº 5.450/05, foram devidamente observados.

 
"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.
(...)
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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."

 
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,a dotação 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.

 
Na esfera federal o Sistema de Registro de Preços

foi definido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto Federal 7.892
de 2013, nos termos seguintes:

 
"Sistema de Registro de Preços -
  conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de
serviços e aquisição de bens,
para contratações futuras (Grifei)"
 

Por não ter a obrigatoriedade de contratar
imediatamente com o licitante detentor do registro de preços
é que a doutrina especializada entende pela desnecessidade
de prévia dotação orçamentária.

 
De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1,

apud TCE/MT processo 9.305-0/2012:
 

"Com a adoção do Sistema de Registro de
Preços, a Administração deixa a proposta
mais vantajosa previamente selecionada,
ficando no aguardo da aprovação dos
recursos orçamentários e financeiros.
Não há necessidade de que o órgão tenha
prévia dotação orçamentária porque o
Sistema de Registro de Preços, ao
contrário da licitação convencional, não
obriga a Administração Pública face à
expressa disposição legal nesse sentido."

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
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modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição
pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM 0936994

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação?

SIM 0948836

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens e/ou
serviços que serão contratados?

SIM 0948836

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM 0948836

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 N/A  
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técnica?

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 0948836

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 0948836

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 0948836

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 0949089

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 0949089

26 Foi produzida planilha comparativa
com os preços encontrados? SIM 0949089

27
A Seção de Compras analisou os
preços encontrados na pesquisa ou
submeteu ao exame da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM 0949089

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 0952915

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 previsão de
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30

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 0952915

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

SIM 0952915

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 0952915

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 0952915

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 0952915

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0952915

39
A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM 0952915

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

SIM 0952915

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 0952915

42
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 0952915

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece SIM 0952915
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43 prazo razoável (não exíguo) para início
da prestação de serviços?

SIM 0952915

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 0952915

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 0952915

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 0952915

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 0952915

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 0952915

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 0952915

50
A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que viabilizem
a vinculação da remuneração com os
resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

SIM
0952915
Irreajustáveis

52

A minuta do contrato/ata contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver
valores eventualmente recebidos em
excesso?

NÃO 0952915

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

 N/A

55
Foi verificada a eventual incidência
das exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

 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
andamento

Parecer 1201 (0953693)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 207



57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto
5.450/05

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02
e art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30,
VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

60

Em se tratando de licitação destinada
à formação de atas de registro de
preço, houve divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção de
registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

SIM 0940324

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar
a despesa?

N/A  

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  

 

7. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta ora anexada no
evento SEI nº 0952915, que trata do Edital de PREGÃO em
sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de
material permanente – armários altos e baixos, conforme
termo de referência 0948836, consolidado pela SEPAT após a
manifestação de interesse de participação da Escola de
Formação Complementar do Exército - Salvador/BA
(EsFCEx/CSM), que atuará neste certame como Órgão
Participante, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do
Decreto nº 7.892/2013.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 04/10/2021, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 04/10/2021, às 18:09, 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
0953693 e o código CRC D62785EC.

0003741-12.2021.6.02.8000 0953693v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de outubro 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 1201/2021 (0953693), aprovando a Minuta
de Edital (0952915), 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 POR ITEM, objetivando o Registro de Preços
para eventual aquisição de material permanente – armários
altos e baixos, conforme termo de referência 0948836,
consolidado pela SEPAT após a manifestação de interesse
de participação da Escola de Formação Complementar do
Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), que atuará neste
certame como Órgão Participante, em conformidade com o §
6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 05/10/2021, às 13:22, 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
0954395 e o código CRC F9A8AD6B.

0003741-12.2021.6.02.8000 0954395v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003741-12.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Material Permanente.Armários Altos e Baixos.

 

Decisão nº 2300 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral em exercício, inserta no evento SEI 0954395.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item,
objetivando a aquisição de material  permanente – armários altos e
baixos, conforme termo de referência 0948836, consolidado pela
SEPAT após a manifestação de interesse de participação da Escola
de Formação Complementar do Exército - Salvador/BA
(EsFCEx/CSM), que atuará neste certame como Órgão Participante,
em conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0952915, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1201/2021 (0953693), e demais medidas
cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/10/2021, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954493 e o código CRC 191B028D.

0003741-12.2021.6.02.8000 0954493v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2300, da

Presidência (doc. 0954493).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2021, às 20:10, 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
0954874 e o código CRC E33E2B0C.

0003741-12.2021.6.02.8000 0954874v1
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INFORMAÇÃO Nº 5169 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Prezados,
Informo que, diante da  limitação do sistema Comprasnet, não

tive acesso ao comprovante de confirmação de participação da Escola de
Formação do Exército.

Assim, precisei solicitar ao próprio Órgão, o envio do referido
comprovante.

Outrossim, informo que abri chamado junto ao Comprasnet para
solução do problema.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 08/10/2021, às 11:32, 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
0956775 e o código CRC EF9A80FD.

0003741-12.2021.6.02.8000 0956775v3
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5555//22002211  

  
PROCESSO Nº 0003741-12.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 27 de outubro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro 
de Preços de material permanente – armários altos e baixos, com a participação da Escola de 
Formação Complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), que atuará neste certame 
como Órgão Participante, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

 
   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 o Registro de Preços de material permanente 
– armários altos e baixos, com a participação da Escola de Formação complementar do 
Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital. 
  
1.2.       A Escola de Formação Complementar do Exército (Salvador/BA) atuará neste 
certame como Órgão Participante.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail. 
 
3 – DOS PRAZOS DE GARANTIA E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

3.1.   O período de garantia e de assistência técnica corretiva será de, no mínimo, 
(sessenta) meses para todos os itens, a contar da data de recebimento. 

3.2.   Os prazos para manutenção corretiva são os seguintes: 

a) Até 05 dias úteis contados a partir da comunicação por escrito, para 
comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito 
apresentado; 
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b) Até 20 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, para 
solucionar os defeitos; 

c) Até 45 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

3.2.1.  Caso necessário, caberá a Seção de Manutenção e Reparos - SMR, 
ligada à COSEG, após comunicação da SEPAT, efetuar as chamadas relativas à 
manutenção corretiva e ajustes em geral; no caso dos bens adquiridos pelo TRE-AL. 
Unidade de atribuições similares na EsFCEx/CSM se encarregará do acionamento da 
garantia, se necessário. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  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. 

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

4.2. 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. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

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

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

4.4.  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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3.  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. 

5.4.  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 
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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. 

5.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  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.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  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.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

Edital do PE nº 55/2021 (0957583)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 219



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

a)  Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

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

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

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

7.7.1. 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. 

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

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

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

8.2. 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.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
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sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. 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.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  

8.9.  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. 

8.10.  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. 

8.11.   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. 

8.11.1. 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. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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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8.13.   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. 

8.14. 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; 

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

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. 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.  

8.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 
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8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  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. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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. 

9.2. 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.  

9.3.  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. 

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

 

9.3.2.  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.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 
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9.5. 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, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  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. 
 

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 
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10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

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

10.2.  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. 

10.2.1. 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. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
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convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

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

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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10.10.2. 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. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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10.10.2.4. 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. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) 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. 

10.10.2.7. 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 microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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11.1.  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: 

g) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

h) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

i) conter a discriminação detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter 

medidas alternativas), a quantidade solicitada, 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; 

j) conter os preços unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  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. 

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

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

11.4.  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). 

11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

 

11.6.     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. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11.8.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando 

solicitado pelo Pregoeiro: 

a) Declaração expressa, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta 
capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição 
de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de 
funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida 
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manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e 
nova entrega, por sua conta; 
 
b) Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos por 
Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo 
INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em 
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório;  
 
c) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios 
de internet onde se possam conferir os produtos; 
 
d) Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser enviada a Nota de 
Empenho. Caso haja alteração (de e-mail ou responsável), a empresa deve informar 
imediatamente, uma vez que o envio será feito para o que for informado e o prazo de 
entrega será contado a partir de então. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2.  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. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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13.1.  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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. 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. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil 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 25.11 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 um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. 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. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
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recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. 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 justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
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certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os mobiliários 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. Deverão ser novos, 
assim considerados de primeiro uso; 

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 e os serviços; 
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c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material 
e na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a 
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, 
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para 
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de 
acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados válidos para 
todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de Empenho e Ordem de 
Fornecimento. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 

 
19.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal 
de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de 
registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 
7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1.  Os materiais deverão ser entregues, nos prazos estabelecidos no Item 2 deste 
Edital, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado 
na ordem de fornecimento, nos dos seguintes endereços: 
 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada 
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. 
A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) na Unidade responsável da EsFCEx/CSM, com endereço na Rua Território do 
Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP. 41830-540. 
 

20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que informará, no prazo de 
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). Mesmo prazo para 
a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável; 
 
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 13 dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas. 
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20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. 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: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. 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. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
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multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    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. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
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21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. 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; 
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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% 
 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
23.1.   Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship Council) 
ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza 
da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual da EsFCEx/CSM (Órgão Participante). 
 
24.2.      As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO   E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

25.1.  Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização serão exercidas pela Seção de 
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato; 

25.2   Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL, 
perante a EsFCEx/CSM ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença 
da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução; 

25.3   Os móveis constantes deste Edital e seus Anexos, deverão ser novos, assim 
considerados os de primeiro uso. Serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

25.4   O mobiliário poderá ainda ser recebido por uma comissão de 
servidores designados para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o 
cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos seguintes: 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a correção 
da sua montagem; 

b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e encaminhar à SEPAT, no caso 
dos itens adquridos pelo TRE-AL, para fins de registros patrimoniais e posterior 
pagamento; 

c) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços, crie obstáculos à 
fiscalização, não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 
Administração ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a 
fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços; 
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d) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 
acordo com as exigências; 

e) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, 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 deverá ser fornecida, no mesmo endereço da entrega 
dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da 
comissão de recebimento ou outra unidade designada para tal fim. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 
 
26.2. A Escola de Formação Complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM) é 
Órgão Participante do Registro de Preços e integrará a Ata de Registro de Preços, se houver 
êxito desta licitação. 
 
27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

27.3.  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. 

27.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.5.  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.  

27.6.  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. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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27.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
27.11.   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. 
 
27.12. 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. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens; 
ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados para os itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
27.15. 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, 11 de outubro de 2021. 

 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a 
aquisição, através de ARP, Material Permanente -  Armários altos e baixos - Conta 
1231103-03, nas quantidades descritas no quadro abaixo e conforme especificações 
técnicas contidas nos Anexos I e II, parte integrante e complementar deste documento: 

Item Descrição do material 
Quantidade 

TRE-AL 

**Quantidade 

EsFCEx/CMS 

01 Armário alto 40 10 

02 Armário baixo 20 10 

** Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx/CMS) em 
Salvador-BA, 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e quantidades 
definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT e pela EsFCEx/CMS. 

1.3. 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: 

1.3.1 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos 
seus similares; 

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

  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os ambientes para 
funcionamento de Cartórios Eleitorais e reposição de estoque mínimo, bem como, para 
atender aos interesses da EsFCEx/CMS, conforme IRP 22_2021_70011. 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo 
principal de adquirir bens da melhor qualidade possível e que tenham sido fabricados 
através de critérios de sustentabilidade. 
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3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação 
detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter medidas alternativas), 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. 

3.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente montados, 
no Almoxarifado deste TRE-AL e na EsFCEx/CMS, razão pela qual os valores a serem 
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de qualquer 
despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e montagens em local 
próprio do fornecedor; 

3.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja proposta 
contenha o menor valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo 
de Referência, nos Anexos I e II e no Edital do Pregão; 

3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda apresentar: 

3.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia do 
mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a 
retirada e nova entrega, por sua conta; 

3.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de 
Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular 
acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão 
em conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório;  

3.4.3. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas 
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de 
acesso a sítios de internet onde se possam conferir os produtos. 

3.4.4 Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser enviada a Nota 
de Empenho. Caso haja alteração (de e-mail ou responsável), a empresa deve informar 
imediatamente, uma vez que o envio será feito para o que for informado e o prazo de 
entrega será contado a partir de então. 

  

4 – DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de 
recebimento da Nota de Empenho por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo 
estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1.1 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em perfeitas 
condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão; 
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4.2 Locais das Entregas: 

a) TRE-AL: no almoxarifado do Regional, situado à Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió-AL, CEP. 57046-000; 

b)  Na EsFCEx/CMS: Rua Território do Amapá, 455, Pituba, Salvador-BA, 
CEP. 41830-540. 

4.2.1. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.  

Não cederemos espaço para montagem do mobiliário em 
nossas dependências próprias ou alugadas. 

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência Técnica 
Corretiva: conforme declaração expressa entregue (vide item 3.4.1) 

4.3.1 Prazos para manutenção corretiva: 

4.3.1.1 Até 05 dias úteis contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito apresentado; 

4.3.1.2 Até 20 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

4.3.1.3 Até 45 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, 
se necessário substituir o bem. 

4.4 Acionamento da Garantia: Caso necessário, caberá a Seção de 
Manutenção e Reparos - SMR, ligadas à COSEG, após comunicação da SEPAT, efetuar as 
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral; no caso dos bens 
adquiridos pelo TRE-AL. Unidade de atribuições similares na EsFCEx/CSM se encarregará 
do acionamento da garantia, se necessário. 

  

5 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1 Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização será exercida pela Seção 
de Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato; 

5.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-
AL, perante a EsFCEx/CSM ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a 
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução; 

5.3 Os móveis constantes do presente Termo de Referência e nos Anexos 
I e II, deverão ser novos, assim considerados os de primeiro uso. Serão entregues 
montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais; 

5.4 O mobiliário poderá ainda ser recebido por uma comissão de 
servidores designados para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o 
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cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos 
seguintes: 

5.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 

5.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e encaminhar à SEPAT, 
no caso dos itens adquridos pelo TRE-AL, para fins de registros patrimoniais e posterior 
pagamento; 

5.4.3 Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços, crie obstáculos à 
fiscalização, não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 
Administração ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue 
impróprio para a execução dos serviços; 

5.4.4 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja 
de acordo com as exigências; 

5.4.5 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, 
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 deverá ser fornecida, 
no mesmo endereço da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação 
por escrito da comissão de recebimento ou outra unidade designada para tal fim. 

5.5 O mobiliário será recebido: 

5.5.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). 
Mesmo prazo para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço citado no 
item 4.2 b) 

5.5.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 13 dias úteis, contados do 
recebimento provisório, após os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações 
exigidas. 

6 - CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE 

6.1- Necessita-se a demonstração de certificado FSC (Forest Stewardship 
Council) ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS 

  

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 
180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

  

40 unidades para o TRE-AL e 10 unidades à EsFCEx/CMS, Salvador-BA 

  

Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 
0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

  

Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras móveis) com 18 mm de 
espessura. 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. 

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com 
rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro 
vão com 340 a 360mm. 
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As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e 
deverão ser sustentadas através de suportes de alta qualidade, reforçados para suportar 
um peso mínimo de 30 Kg por prateleira. 

3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e  com 18 mm de espessura. 

O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado 
e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com 
rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 
x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador 
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 
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DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 

(Meramente ilustrativo) 
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Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA). 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

 

20 (vinte) unidades para o TRE-AL e 10 (dez) unidades à EsFCEx/CMS, Salvador-BA. 

 
Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 
0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

  

Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira regulável) com 18 mm 
de espessura. 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura útil do 
armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. 

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com 
pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 
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A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por 
prateleira. 

3. Portas de giro de no mínimo 180º grause  com 18 mm de espessura. 

O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo Top (2 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado 
e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com 
rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 
x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador 
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 
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DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 

(Meramente ilustrativo) 
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Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 
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ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS PARA OS ITENS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
TRE/AL 

QUANT 
EsFCEx/CSM 

  TOTAL 
ATA 

   VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

1 
Armário alto, conforme 
especificações contidas 

no Anexo I-A. 
UNID. 40      10 50 R$ 805,45 

2 

Armário baixo, 
conforme 

especificações contidas 
no Anexo I-A. 

UNID. 20      10 30 R$ 507,58 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0003741-12.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 55/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, e a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR/BA 
(EsFCEx/CSM), com endereço na Rua Território do Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP: 
41830-540, fone: (73) 3634-3461, neste ato representada por Sérgio Henrique Costa 
Chagas, RG nº 011104264, CPF nº 025.217.137-32, doravante denominado Órgão 
Participante, resolvem registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 55/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2021: 

 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 55/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
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constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer os mobiliários 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. Deverão ser novos, 
assim considerados de primeiro uso; 

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 e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material 
e na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a 
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, 
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para 
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de 
acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados válidos para 
todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de Empenho e Ordem de 
Fornecimento. 

 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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6.1. 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: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
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multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    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. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
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disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. 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% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship Council) 
ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
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11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela EsFCEx/CSM:  
                                

      Sérgio Henrique Costa Chagas 
 
 
 
Pela Empresa: 
                                                  XXXXXXXX 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 47 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021

 

PROCESSO Nº 0003741-12.2021.6.02.8502

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 27 de outubro de 2021

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de material permanente –
armários altos e baixos, com a participação da Escola de Formação
Complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), que atuará neste
certame como Órgão Participante, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto
nº 7.892/2013.

 

                   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.
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1- DO OBJETO

 

1.1.               O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente – armários altos e baixos, com a participação da Escola de
Formação complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A deste edital.

 

1.2.                A Escola de Formação Complementar do Exército (Salvador/BA)
atuará neste certame como Órgão Participante.

 

2 – DO PRAZO DE ENTREGA

 

2.1.            Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será enviada
por e-mail.
 

3 – DOS PRAZOS DE GARANTIA E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

3.1.             O período de garantia e de assistência técnica corretiva será de, no
mínimo, (sessenta) meses para todos os itens, a contar da data de recebimento.

3.2.                Os prazos para manutenção corretiva são os seguintes:

a) Até 05 dias úteis contados a partir da comunicação por escrito, para comparecer ao
local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito apresentado;

b) Até 20 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, para solucionar
os defeitos;

c) Até 45 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, se necessário
substituir o bem.

3.2.1.                Caso necessário, caberá a Seção de Manutenção e Reparos - SMR,
ligada à COSEG, após comunicação da SEPAT, efetuar as chamadas relativas à
manutenção corretiva e ajustes em geral; no caso dos bens adquiridos pelo TRE-AL.
Unidade de atribuições similares na EsFCEx/CSM se encarregará do acionamento da
garantia, se necessário.

4 - DA PARTICIPAÇÃO

 

4.1.           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
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todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

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

4.2.  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.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4.4.            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;
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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.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1.  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.

5. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

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

 

6.1. 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.
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6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3.  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.

6.4.  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.

6.5. 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.

6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7.  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.

6.8.  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.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a)  Valor unitário de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I-A;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7. .  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.

7.   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.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
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públicas.
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.

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

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   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.

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.   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.

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.

 

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

8. . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

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.
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8.9. 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.

8.10.         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.

8.11.         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.

8.11.1. 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.

8.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. 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.

8.13.             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.

8.          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.

8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8. .         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.

8. .         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.

8.          O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

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

8.21.         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.

8.22.         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:

8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. 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.

8.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          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.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

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.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. 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.

9.   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.

9. 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.

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

9. 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.

 

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

 

9. 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.

9.6.1. 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.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. 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.

 

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.

9.          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 8.24.

9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
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10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. 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:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. 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.

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.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.         Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         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.

10. .         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.

10.5.1. 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;

10. 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.

11. 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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10.6.              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.

10.7.         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.

 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. 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
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de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. 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.

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como 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.

10.10.2.2. 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.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
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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.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) 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
microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         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:

g. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou
seu representante legal.

h. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

i. conter a discriminação detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter
medidas alternativas), a quantidade solicitada, marca, modelo ou linha, garantia,
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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;

j. conter os preços unitário e total de cada item ofertado.
k.         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.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         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).

11.4.1. 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.

11.         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.

 

11.     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.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

11. .         Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro:

a) Declaração expressa, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta
capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos,
substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e
de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida
manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e
nova entrega, por sua conta;

 

b) Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos por
Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo
INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório; 
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c) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios
de internet onde se possam conferir os produtos;

 

d) Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser enviada a Nota de
Empenho. Caso haja alteração (de e-mail ou responsável), a empresa deve
informar imediatamente, uma vez que o envio será feito para o que for
informado e o prazo de entrega será contado a partir de então.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12. 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.

12.               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.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. 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.

12.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.         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;
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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.

13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. 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.

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

 

14.         Até 01 (um) dia útil 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 25.11 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 um dia útil
contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um
dia útil, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
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Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1.       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.

 

16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

 

16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art.
64 da Lei n. 8.666/1993.

 

16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
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no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019.

 

16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
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16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2.    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 justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

 

16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

 

16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.

 

16.15.1.          Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

 

16.15.1.1.             A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem acima
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fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e
a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

 

16.15.1.2.             O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador,
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

 

16.15.1.2.1.                A publicação supra deverá ser condição para autorização para
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as recomendações do
Acórdão TCU nº 2037/2019.

16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
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d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que
venham a ser solicitada pela empresa Contratada;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor
contratual;

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição;

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
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presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2.       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os mobiliários 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. Deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso;

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 e os serviços;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e
na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso,
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade
exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá
espaço para montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou
alugadas.

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de
acordo com as recomendações dos fabricantes;

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de
Empenho e Ordem de Fornecimento.
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19 - DA PUBLICIDADE.

 

19.1.              O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1.          Os materiais deverão ser entregues, nos prazos estabelecidos no Item 2
deste Edital, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser
informado na ordem de fornecimento, nos dos seguintes endereços:

 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. A
entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;

 

b) na Unidade responsável da EsFCEx/CSM, com endereço na Rua Território do Amapá,
nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP. 41830-540.

 

20.2.         Os materiais serão recebidos:

 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que informará, no prazo
de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). Mesmo prazo
para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável;

 

b) Definitivamente, no prazo máximo de até 13 dias úteis, contados do
recebimento provisório, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

 

20.3.          O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

20.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
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emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

20.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

20.7.                    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30
(trinta) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 21.

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.        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:

 

a. não assinar  a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

Edital 47 (0959424)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 292



g. fraudar a execução do contrato;

 

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

21.2.         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.

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

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

 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos
equipamentos, até o máximo de trinta dias;

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

 

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

 

21.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
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cumulativamente com as demais.

 

21.4.3.        Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

21.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

21.4.5.          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.

 

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

 

21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do serviço, 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.

 

21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
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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 o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

21.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota
Fiscal devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante.

 

22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

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

 

22.6.       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%

 

 

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23.1.             Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship
Council) ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental.

 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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24.1.           As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2021, relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) -
Natureza da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), bem como à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual da EsFCEx/CSM (Órgão
Participante).

 

24.2.            As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta
das dotações orçamentárias respectivas.

 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO     E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

25.1.             Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização serão exercidas pela Seção de
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do
contrato;

25.2            Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL,
perante a EsFCEx/CSM ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua
execução;

25.3            Os móveis constantes deste Edital e seus Anexos, deverão ser novos,
assim considerados os de primeiro uso. Serão entregues montados, sem ônus de
frete e acompanhados das respectivas notas fiscais;

25.4            O mobiliário poderá ainda ser recebido por uma comissão de
servidores designados para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos
seguintes:

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a correção da sua
montagem;

b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e encaminhar à SEPAT, no caso dos
itens adquridos pelo TRE-AL, para fins de registros patrimoniais e posterior pagamento;

c) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que
comprometa a perfeita execução dos serviços, crie obstáculos à fiscalização, não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração ou aquele cujo
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução
dos serviços;

d) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo com as
exigências;

e) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, 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 deverá ser fornecida,
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no mesmo endereço da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias,
contados da solicitação por escrito da comissão de recebimento ou outra
unidade designada para tal fim.

 

26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE.

 

26.1.         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável
pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento
da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

 

26.2.         A Escola de Formação Complementar do Exército - Salvador/BA
(EsFCEx/CSM) é Órgão Participante do Registro de Preços e integrará a Ata de Registro
de Preços, se houver êxito desta licitação.

 

27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

27.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

27.3.         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.

27.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

27.5.         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.

27.6.              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.

27.7.              O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

27.8.              Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

27.9.           Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
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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.

 

27.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

27.11.    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.

 

27.12.    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.

 

27.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

27.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A - Especificações dos Itens;

ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados para os itens;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

27.15.     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, 11 de outubro de 2021.
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Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição, através de
ARP, Material Permanente -  Armários altos e baixos - Conta 1231103-
03, nas quantidades descritas no quadro abaixo e conforme especificações técnicas
contidas nos Anexos I e II, parte integrante e complementar deste documento:

Item Descrição do
material

Quantidade

TRE-AL

**Quantidade

EsFCEx/CMS

01 Armário alto 40 10

02 Armário baixo 20 10

** Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx/CMS) em
Salvador-BA,

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para fornecimento durante 12
meses, com entregas em períodos alternados e quantidades definidas de acordo com
os levantamentos efetuados pela SEPAT e pela EsFCEx/CMS.

1.3. 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:

1.3.1 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;

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

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os ambientes para funcionamento
de Cartórios Eleitorais e reposição de estoque mínimo, bem como, para atender aos
interesses da EsFCEx/CMS, conforme IRP 22_2021_70011.

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo principal de
adquirir bens da melhor qualidade possível e que tenham sido fabricados através de
critérios de sustentabilidade.

 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada, dimensão exata do
produto cotado (sem conter medidas alternativas), 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.

3.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente montados, no
Almoxarifado deste TRE-AL e na EsFCEx/CMS, razão pela qual os valores a serem
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de qualquer
despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e montagens em local
próprio do fornecedor;

3.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja proposta contenha
o menor valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, nos Anexos I e II e no Edital do Pregão;

3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda apresentar:

3.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta
capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos,
substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e
de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida
manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e
nova entrega, por sua conta;

3.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos
por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo
INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório; 

3.4.3. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos,
dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a
sítios de internet onde se possam conferir os produtos.

3.4.4 Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser enviada a Nota de
Empenho. Caso haja alteração (de e-mail ou responsável), a empresa deve
informar imediatamente, uma vez que o envio será feito para o que for
informado e o prazo de entrega será contado a partir de então.
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4 – DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

4.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Empenho por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo
estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;

4.1.1 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em perfeitas condições de uso,
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade
exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão;

4.2 Locais das Entregas:

a) TRE-AL: no almoxarifado do Regional, situado à Avenida Menino Marcelo, 7200-D,
Bairro Serraria, Maceió-AL, CEP. 57046-000;

b)  Na EsFCEx/CMS: Rua Território do Amapá, 455, Pituba, Salvador-BA, CEP. 41830-
540.

4.2.1. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso,
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade
exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. 

Não cederemos espaço para montagem do mobiliário em
nossas dependências próprias ou alugadas.

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência Técnica Corretiva: conforme
declaração expressa entregue (vide item 3.4.1)

4.3.1 Prazos para manutenção corretiva:

4.3.1.1 Até 05 dias úteis contados a partir da comunicação por escrito, para
comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito apresentado;

4.3.1.2 Até 20 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, para
solucionar os defeitos;

4.3.1.3 Até 45 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, se
necessário substituir o bem.

4.4 Acionamento da Garantia: Caso necessário, caberá a Seção de Manutenção e
Reparos - SMR, ligadas à COSEG, após comunicação da SEPAT, efetuar as chamadas
relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral; no caso dos bens adquiridos pelo
TRE-AL. Unidade de atribuições similares na EsFCEx/CSM se encarregará do
acionamento da garantia, se necessário.

 

5 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

5.1 Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio,
a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato;

5.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL, perante a
EsFCEx/CSM ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita fiscalização,
a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença da
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fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

5.3 Os móveis constantes do presente Termo de Referência e nos Anexos I e II,
deverão ser novos, assim considerados os de primeiro uso. Serão entregues
montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais;

5.4 O mobiliário poderá ainda ser recebido por uma comissão de
servidores designados para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos
seguintes:

5.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a correção da
sua montagem;

5.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e encaminhar à SEPAT, no caso dos
itens adquridos pelo TRE-AL, para fins de registros patrimoniais e posterior pagamento;

5.4.3 Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que
comprometa a perfeita execução dos serviços, crie obstáculos à fiscalização, não
corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da Administração ou aquele cujo
comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a execução
dos serviços;

5.4.4 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo
com as exigências;

5.4.5 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, 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 deverá ser
fornecida, no mesmo endereço da entrega dos bens, no prazo de até
10 dias, contados da solicitação por escrito da comissão de recebimento ou
outra unidade designada para tal fim.

5.5 O mobiliário será recebido:

5.5.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que informará, no
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). Mesmo
prazo para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço citado no item 4.2
b)

5.5.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 13 dias úteis, contados do
recebimento provisório, após os testes de qualidade, quantidade, marca e
especificações exigidas.

6 - CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE

6.1- Necessita-se a demonstração de certificado FSC (Forest Stewardship Council)
ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental.
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS

 

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02
portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.

 

40 unidades para o TRE-AL e 10 unidades à EsFCEx/CMS, Salvador-BA

 

Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto)

As chapas de madeira deverão:

1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão,
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² =
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 

Características Específicas

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras móveis) com 18
mm de espessura.

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com
0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.

As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a
altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira.

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados
com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira.
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A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o
primeiro vão com 340 a 360mm.

As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e
deverão ser sustentadas através de suportes de alta qualidade, reforçados para
suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.

3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e  com 18 mm de espessura.

O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo Top (3 por
porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm
altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento
zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas
com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak
com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm.

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis
de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.
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DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO

(Meramente ilustrativo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA).
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(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02
portas de giro de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo.

 

20 (vinte) unidades para o TRE-AL e 10 (dez) unidades à EsFCEx/CMS,
Salvador-BA.

Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto)

As chapas de madeira deverão:

1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão,
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura
de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, com arestas arredondadas.

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² =
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163

 

Características Específicas

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira regulável) com 18
mm de espessura.

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com
0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.

As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura útil do
armário, com 04 pontos de apoio por prateleira.

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca
com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira.

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e
parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por
prateleira.
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3. Portas de giro de no mínimo 180º grause  com 18 mm de espessura.

O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo Top (2 por
porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm
altura.

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento
zincado e capa plástica.

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas
com apenas uma operação.

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak
com rosca interna M4 com acabamento preto fosco.

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm.

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço
de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 200º C.

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis
de piso.

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO

(Meramente ilustrativo)
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Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA).

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira
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ANEXO I-B

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS PARA OS ITENS

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
TRE/AL

QUANT
EsFCEx/CSM

  TOTAL
ATA

   VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO

1
Armário alto,
conforme
especificações
contidas no Anexo I-A.

UNID. 40      10 50 R$ 805,45

2
Armário baixo,
conforme
especificações UNID. 20      10 30 R$ 507,58
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contidas no Anexo I-A.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  
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Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  
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Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?             (   ) Sim                      (   ) Não        

 

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021

 

Processo nº 0003741-12.2021.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 55/2021

 

 

MINUTA

 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado,
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a ESCOLA DE FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR/BA (EsFCEx/CSM), com endereço
na Rua Território do Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP: 41830-540, fone: (73)
3634-3461, neste ato representada por Sérgio Henrique Costa Chagas, RG nº
011104264, CPF nº 025.217.137-32, doravante denominado Órgão Participante,
resolvem registrar os preços ofertados pela empresa .................................,
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ
…....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
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relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 55/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de
23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

 

1 – DO OBJETO.

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

       

1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2021:

 

 

1.2.   Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº
55/2021:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

2.1.           O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
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3.1.        Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-
mail.
 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

4.1.            São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

 

4.2.         São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
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a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que
venham a ser solicitada pela empresa Contratada;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor
contratual;

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato;

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição;

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

5.1.         São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.

 

5.2.         São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

 

a) Fornecer os mobiliários de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as

Edital 47 (0959424)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 316



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. Deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso;

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 e os serviços;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material e
na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso,
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade
exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá
espaço para montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou
alugadas.

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros;

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de
acordo com as recomendações dos fabricantes;

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados
válidos para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de
Empenho e Ordem de Fornecimento.

 

6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

6.1.           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:

 

a. não assinar a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;
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c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

6.2.            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.

 

6.3.            As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

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

 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos
equipamentos, até o máximo de trinta dias;
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b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o
máximo de trinta dias.

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

 

6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

6.4.4.        Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

6.4.5.    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.

 

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

 

6.5.            O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

6.6.            Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

6.7.            O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do serviço, 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.

Edital 47 (0959424)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 319



 

6.8.         Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

6.9.            Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

6.10.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

6.11.         O período de atraso será contado em dias corridos.

 

6.12.         No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

6.13.         Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

6.14.         Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

7- DO PAGAMENTO.

 

7.1.            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota
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Fiscal devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

 

7.2.            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

7.3.            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

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

 

7.6.         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%

 

 

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
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8.1.            Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship
Council) ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental.

 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

9.1.       É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

10 - DA PUBLICAÇÃO.

 

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

 

11 – DO FORO.

 

11.1.       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

 

Maceió, XX de XXXX de 2021.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente

 

 

Pela EsFCEx/CSM:
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      Sérgio Henrique Costa Chagas

 

 

 

Pela Empresa:

                                                  XXXXXXXX
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Em 14 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/10/2021, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959424 e o código CRC 9124E604.

0003741-12.2021.6.02.8000 0959424v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021101400213
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Nº 194, quinta-feira, 14 de outubro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 32/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 32/2021
- contratação de empresa para execução do serviço de complementação da substituição
das esquadrias da torre do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - foi
adjudicado e homologado em favor da empresa G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA (CNPJ nº 09.145.367/0001-78), com o preço global de R$ 605.380,86
(seiscentos e cinco mil e trezentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 13/10/2021) 090031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001738-14.2021.6.01.8000. Segundo Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 24/2017. Contratante: TRE/AC. Contratada: OI S/A, CNPJ nº 76.353.764/0001-43.
Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, §4º, da Lei nº 8.666/93, no período de
12 (doze) meses (10/10/2021 a 09/10/2022). Data de assinatura: 08/10/2021. Signatários:
Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, Marcos Wellington Mariano Rocha e
Vanessa Borges Raupp Fonseca, representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISTRATO

Processo nº 0001535-98.2016.6.02.8000; Espécie: Termo de Distrato do Contrato nº
08/2012, firmado entre o TRE/AL e o Sr. Marcos Antônio Ferreira de Melo, nº 939.171.634-
20; fundamento legal: Inciso II e parágrafo 79, da Lei 8.666/93 e demais elementos
constantes do PA nº 0001535- 98.2016.6.02.8000. Assinatura: 01/07/2021. Valor do
Ressarcimento pelo TRE/AL: R$ 10.165,48.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0005934-67.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 05/10/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 44/2021, que tem por objeto a
aquisição de material consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e
embalagens, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme termo de referência, adjudicado às
empresas: a) LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n nº
19.197.721/0001-61, vencedora dos itens 1, 2, 4 e 5, pelo melhor lance no valor total de
R$ 7.245,00 (sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais); b) SALENAS CONFECCAO E
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 07.065.674/0001-13,
vencedora do item 3, pelo melhor lance no valor total de R$ 570,00 (quinhentos e setenta
reais); c) F DE ARAÚJO FIGUEREDO EMBALAGENS EIRELI, CNPJ nº 32.793.363/0001-18,
vencedora do item 6, pelo valor de R$ 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais); d)
MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ nº 24.174.062/0001-88, vencedora dos itens 7 e 9,
pelo valor total de R$ 11.748,00 (onze mil, setecentos e quarenta e oito reais); e)
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, inscrita no CNPJ nº
40.876.269/0001-50, vencedora do item 8, pelo valor de R$ 598,40 (quinhentos e noventa
e oito reais e quarenta centavos) e, f) PLASLOPES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 10.848.698/0001-53, vencedora do item 10, pelo valor total de R$ 1.320,00 (mil,
trezentos e vinte reais). Valor total das contratações: R$ 23.231,40 (vinte e três mil,
duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei
nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 11 de outubro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0005164-07.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 05/10/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 41/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo - material de limpeza
e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, convocando, para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços à empresa
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61,
vencedora do item 2, pelo valor total de R$ 3.783,00 (três mil setecentos e oitenta e três
reais); registrando-se, que o item 1 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento;
tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 11 de outubro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0003741-12.2021. Objeto: Registro de Preços de material
permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários baixo).. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 14/10/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00055-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 14/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 27/10/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 11/10/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - UASG 70003

Nº Processo: 811/2021. Objeto: Serviços de tecnologia da informação e
comunicação na área de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação,
prestados por meio de Horas de Serviço Técnico (HST).. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
14/10/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo -
Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00015-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 14/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 26/10/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 13/10/2021) 70003-00001-2021NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida de
Centro Administrativo da Bahia, nº 150, Paralela, Salvador/Ba, CEP 41.710-900, por meio da
Seção de Contratos, FAZ SABER, a quem o presente vir e interessar possa, especialmente
à empresa BRASUMIX EIRELI, CNPJ nº 28.314.084/0001-57, domiciliada em local incerto e
não sabido, por seu representante legal, que foi proferida, nos autos do Processo SEI nº
0012598-63.2021.6.05.8000, decisão da Presidência desse Órgão que, acolhendo, in totum,
o parecer da Assessoria Jurídica, aplicou à supracitada empresa a multa no valor de R$
3.357,60 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), em virtude de
inexecução parcial do ajuste decorrente da Ata de Registro de Preços nº 80/2019.
Conforme prevê o art. 109, I, "f" , da Lei nº 8.666/93, é possível a interposição de recurso
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste edital.

Salvador, 13 de outubro de 2021.
ROBERTO MAYNARD FRANK

Presidente do T.R.E-BA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO

Espécie: TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS Nº. 01/2021, que entre si firmam a
União, através do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO-TRT7, Cedente,
e o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, Cessionário. Objeto: a Cessão de Uso, a
título gratuito e precário, pelo CEDENTE, de uma Mesa Higienizadora de Documentos
Tombo nº. 20.437, avaliada pela Comissão de Desfazimento no valor de R$ 1.861,79 (Hum
mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), conforme Planilha anexa
ao PROAD Nº. 3855/2021 (Doc. 11), de propriedade da CEDENTE. Fundamento: com fulcro
no Decreto nº. 9373/2018 e alterações subsequentes, bem como na Lei nº. 8.666/1993.
Assina pelo TRE, Desembargador INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Presidente do TRE/CE
e pela outra parte, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO. PAD nº.9014/2021.
Data: 19/08/2021

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 8521/2021. Espécie: Contrato n.º 44/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa COLDAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR
CONDICIONADO LTDA. Objeto: é a aquisição e instalação de climatizadores de ar, conforme
especificações do Edital do P.E. nº 45/2021 e seus anexos. Fundamento Legal: No Pregão
Eletrônico nº 45/2021, na Lei n.º10.520/2002, no Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º
8.666/93 e suas alterações; no PAD nº 8521/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE, e pela contratada, Danielle Silva Peixoto. Data: 06/10/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 14367/2021 Espécie: Contrato n.º 39/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa SERRA MÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. Objeto: é a aquisição, montagem e instalação do mobiliário, conforme especificações
do Edital do Pregão Eletrônico n.º 76/2020. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº
76/2020, incluindo as alterações do 1º, 2º e 3º Adendos, Processo TRE/CE n.º 3.162/2020
e Processo nº 14.367/2021, na Lei n.º10.520/2002, no Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º
8.666/93 e suas alterações; no PAD nº 14.367/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE, e pela contratada, Gustavo Tonet Bassan. Data: 29/09/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 17/2019 celebrado com a empresa TELEMAR
NORTE LESTE S/A. Objeto: a alteração subjetiva do Contrato n.º 17/2019 em razão da
incorporação da empresa originalmente contratada TELEMAR NORTE LESTE S.A - Em
Recuperação Judicial pela empresa OI S.A - Em Recuperação Judicial passando a empresa
incorporadora a suceder em todos os direitos e obrigações a empresa incorporada. A
empresa incorporadora se compromete a assumir todas as obrigações decorrentes do
Contrato n° 17/2019 e suas respectivas alterações. Fundamento: no artigo no art. 60 da Lei
n.º 8.666/93 e suas alterações e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º
12.406/2021. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Marcos Wellington Mariano Rocha. DATA: 31/08/2021.
HUGO PEREIRA FILHO
DI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº 32/2021. Processo SEI nº 0008200-10.2021.6.07.8100.
Credenciada: Fertil Care - Centro de Reprodução Humana Ltda. (CNPJ: 14.391.850/0001-
72). Objeto: Prestação de serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e
demais especialidades da área de saúde aos beneficiários do Programa de Assistência à
Saúde e Benefícios Sociais - TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal:
artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694 de 30/06/2016.
Data e assinaturas: Brasília, 07/10/2021. Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-
Geral do TRE-DF, e Sra. Ana Paula Barbosa Pereira.

AVISO DE PENALIDADE

Processo nº 0003199-44.2021.6.07.8100.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal resolve aplicar à empresa

MAXXIMUS SEGURANÇA PRIVADA LTDA (CNPJ: 24.973.857/0001-56) a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
a contar da publicação do aviso de penalidade no Diário Oficial da União, fundamentado
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 c/c a Cláusula 23.1 do Edital e do item 13.3.4.1 do Manual
de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos do TRE-DF, com atenção ao disposto
nos seus itens 13.3.4., 13.3.5.1. e 13.3.5.2 desse documento; Autoridade sancionadora:
Des. Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do TRE-DF.

Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA
Presidente do TRE-DF
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Pregões 2021
Licitação Em Andamento

  

Número 03/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contrataçãodepessoa jurídica especializada para
realização de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas
que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no TRE/AL, com fornecimento de
material, de acordo com as especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 104.510,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 04/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 25/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação
de  serviço  de  gestão  de  manutenção  de  veículos,  em  rede
especializada,  através  da  Internet,  com  tecnologia  de  cartão
eletrônico,  para  atender  à  frota  de  veículos  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu
uso, de acordo com as especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Impugnação
Resposta do Pregoeiro à Impugnação
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Decisão Presidente Impugnação

 

Número 10/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 15/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo: expediente –
envelopes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 6.993,25.
Documentos:

Edital
Anexo I-B (Modelo dos Envelopes)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Edital retificado 

Número 11/2021
SEI 0002805-84.2021.6.02.8000

Data: 16/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo –
processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022conforme especificações descritas neste edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$ 59.781,90.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 13/2021
SEI 0002697-55.2021.6.02.8000

Data: 21/06/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza, higienização, desinfecção e conservação de bens
móveis e imóveis, serviços de jardinagem, lavagem de calçadas
externas e demais áreas sob responsabilidade do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 671.887,40.
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_112021_edital.pdf
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilhas (editável)
Laudos de Insalubridade
Plano de Retomada  Gradual do Trabalho
Presencial em Tempos de Covid-19

 

Número 14/2021
SEI 0000642-34.2021.6.02.8000

Data: 23/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações deste Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 5.288,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 15/2021
SEI 0012315-58.2020.6.02.8000

Data: 25/06/2021 às 09:00:00 

Objeto:  Contratação  dos  serviços  de  fornecimento  de  água
potável  em  caminhão  pipa,  por  demanda,  conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 9.000,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 30/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e
cozinha/acondicionamento  e  embalagens/elétrico  e
eletrônicos/consumo  de  TIC,  para  atender  às  Unidades  da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 58.504,46.
Documentos:
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/06/2021&jornal=530&pagina=267&totalArquivos=435
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/06/2021&jornal=530&pagina=267&totalArquivos=435
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_planilhas.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_planilhas.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_laudos.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_laudos.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_142021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_142021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2021&jornal=530&pagina=125
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2021&jornal=530&pagina=125
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_152021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_152021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2021&jornal=530&pagina=127
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2021&jornal=530&pagina=127


Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Suspensão no DOU
Publicação do Aviso de Revogação no DOU

 

ATENÇÃO: FOI DIVULGADO O EDITAL Nº 21/2021 QUE TERÁ O
MESMO OBJETO DESTA LICITAÇÃO QUE FOI REVOGADA.

Número 19/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 08/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para
realização de serviços de restauração em 11 (onze)
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do
sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, de acordo com as especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 104.510,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2021
SEI 0012315-58.2020.6.02.8000

Data: 19/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento de água
potável em caminhão pipa, por demanda, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 9.000,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 24/2021
SEI 0002181-35.2021.6.02.8000

Data: 23/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil
com o objetivo de executar os serviços de reforma no novo
prédio do Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios – 10ª Zona
Eleitoral, com fornecimento de material e mão de
obra, conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 164.927,21
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_182021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_182021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2021&jornal=530&pagina=152
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2021&jornal=530&pagina=152
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2021&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=294
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2021&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=294
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=297
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=297
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_222021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_222021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135


Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Memorial Descritivo
Planta Baixa Térreo
Planta Baixa Superior
Detalhamento Esquadria Atual
Detalhamento Esquadria Proposta

 
 

Número 29/2021
SEI 0000642-34.2021.6.02.8000

Data: 06/08/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 7.148,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 
Número 32/2021
SEI 0005162-37.2021.6.02.8000

Data: 18/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – bótons de lapela,
conforme especificações descritas nos Anexos do Edital.

Valor total  estimado: R$ 3.255,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 

Número 35/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 23/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_memorial.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_memorial.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixa.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixa.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixasuperior.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixasuperior.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_292021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_292021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/07/2021&jornal=530&pagina=158
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/07/2021&jornal=530&pagina=158
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_322021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_322021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2021&jornal=530&pagina=137
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2021&jornal=530&pagina=137


alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificações descritas neste edital e
seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 63.349,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 38/2021
SEI 0005097-42.2021.6.02.8000

Data: 06/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição  de  material  de  manutenção  para
equipamentos  de  climatização  do  tipo  split,  conforme
especificações  e  condições  assentadas  nos  ANEXO  I  e  I-A  do
edital.

Valor total  estimado: R$ 20.947,87
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Presidência
Aviso de Reabertura do Certame

 

Número 41/2021

SEI 0005164-07.2021.6.02.8000

Data: 24/09/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material
de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e
segurança,  para  atender  às  Unidades  da  Justiça  Eleitoral  em
Alagoas  na  manutenção  de  suas  atividades  no  exercício  de
2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 43.417,50
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 42/2021
SEI 0003415-52.2021.6.02.8000

Data: 27/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material  permanente – guarda-volumes,
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_352021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_352021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2021&jornal=530&pagina=149
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2021&jornal=530&pagina=149
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_decisaopresidencia.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_decisaopresidencia.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_avisodereabertura.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_avisodereabertura.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_412021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_412021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=530&pagina=198
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=530&pagina=198


conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e
I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 1.358,60
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 43/2021
SEI 0001098-81.2021.6.02.8000

Data: 28/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro  de  Preços  para  eventual  aquisição  de
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600,  em  uso  no  Prédio  Sede  do  TRE/AL,  conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.

Valor total  estimado: R$ 5.109,92
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 44/2021
SEI 0005934-97.2021.6.02.8000

Data: 29/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e
cozinha/acondicionamento  e  embalagens,  para  atender  às
Unidades da Justiça Eleitoral  em Alagoas,  na manutenção de
suas  atividades  no  exercício  de  2021/2022,  conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 37.606,80
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 45/2021
SEI 0002465-43.2021.6.02.8000

Data: 07/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e
I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 50.147,26
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_422021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_422021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_432021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_432021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_442021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_442021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161


Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 46/2021
SEI 0004676-52.2021.6.02.8000

Data: 08/10/2021 às 09:00:00 

Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  para
fornecimento  de  enlace  dedicado  à  Internet  com  velocidade
mínima de 500 Mbps para fins de redundância de conexão no
prédio sede do TRE/AL, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital), por um
período inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Valor total  estimado: R$ 91.832,87
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 47/2021
SEI 0005085-28.2021.6.02.8000

Data: 13/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material  permanente –  condicionadores
de  ar,  conforme  especificações  e  condições  assentadas  nos
ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 497.423,02
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 48/2021
SEI 0000642-34.2021.2021.6.02.8000

Data: 14/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 7.084,40
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_452021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_452021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179
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Número 49/2021
SEI 0001950-08.2021.6.02.8000

Data: 15/10/2021 às 09:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de
escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda
corpo,  inclusive  pintura,  e  plataformas em estrutura de aço,
conforme  projeto,  visando  o  atendimento  da  demanda  de
manutenção  dos  condicionadores  de  ar,  de  acordo  com  as
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 144.209,03
Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 50/2021
SEI 0005632-68.2021.6.02.8000

Data: 18/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  visando  à
cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar  como  cartório  itinerante,  placa  OXN  8228,
pertencente  à  frota  deste  Tribunal,  de  acordo  com  as
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado: R$ 12.394,66
Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 51/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 19/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição  de  material  de  consumo  –  gêneros
alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2021, conforme especificado no ANEXO I-A.

Valor total estimado: R$ 21.296,60
Documentos:

Edital
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 52/2021
SEI 0005555-59.2021.6.02.8000

Data: 20/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os
nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data
Centers e em cartórios eleitorais, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital.

Valor total estimado: R$ 113.439,20
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 53/2021
SEI 0006004-90.2016.6.02.8000

Data: 21/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro  de  Preços  para  o  fornecimento  de
equipamentos  destinados  a  monitoramento,  inspeção  em
objetos e  à  detecção da existência  de materiais  que possam
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-
AL,  do  FEM-AL  e  da  Polícia  Civil  do  Distrito  Federal-  PCDF,
incluindo  a  prestação  dos  serviços  de  instalação,  testes,
treinamento dos servidores/operadores,  assistência  técnica e
manutenção  preventiva  e  corretiva  durante  o  período  da
garantia, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital.

Valor total estimado: R$ 351.808,63
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 54/2021
SEI 0006658-04.2021.6.02.8000

Data: 26/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores
de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS I e I-A do edital.

Valor total estimado: R$ 210.713,27
Documentos:

Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-cont...

10 of 11 15/10/2021 09:26
Publicação da Licitação no Portal (0959982)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 335

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2021&jornal=530&pagina=165
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2021&jornal=530&pagina=165
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_522021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_522021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/10/2021&jornal=530&pagina=180
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/10/2021&jornal=530&pagina=180
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_532021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_532021_edital.pdf
https://file///O:/SAD/COMAP/SLC/SLC%202021/PUBLICA%C3%87%C3%95ES%20-%20DOU/Publica%C3%A7%C3%A3o%2007-10.pdf
https://file///O:/SAD/COMAP/SLC/SLC%202021/PUBLICA%C3%87%C3%95ES%20-%20DOU/Publica%C3%A7%C3%A3o%2007-10.pdf


Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 55/2021
SEI 0003741-12.2021.6.02.8000

Data: 27/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – armários
altos e baixos, com a participação da Escola de Formação
complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM),
conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado: R$ 55.499,90
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +
 Mapa do

site
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que na data de ontem, esta
subscritora não conseguiu alimentar o Portal da Transparência do
TRE/AL.

Informo que abri chamado para resolução da questão  e
que  entrei em contato telefônico com a servidora Cristiane da STI e
que a mesma informou que o problema era na base do TSE e que o
TRE/AL tinha aberto chamado para o TSE e que seria necessário
aguardar a solução por eles.

Certifico ainda que somente hoje o problema foi
resolvido, ficando prejudicado o prazo  de 8 dias úteis para a
realização do certame.

Diante do exposto, será necessária a alteração da data
agendada para a licitação.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/10/2021, às 10:20, 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
0960039 e o código CRC 1CF7FEAB.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5555//22002211  

  
PROCESSO Nº 0003741-12.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 04 de novembro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14:30 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro 
de Preços de material permanente – armários altos e baixos, com a participação da Escola de 
Formação Complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), que atuará neste certame 
como Órgão Participante, em conformidade com o § 6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

 
   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 o Registro de Preços de material permanente 
– armários altos e baixos, com a participação da Escola de Formação complementar do 
Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital. 
  
1.2.       A Escola de Formação Complementar do Exército (Salvador/BA) atuará neste 
certame como Órgão Participante.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail. 
 
3 – DOS PRAZOS DE GARANTIA E DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

3.1.   O período de garantia e de assistência técnica corretiva será de, no mínimo, 
(sessenta) meses para todos os itens, a contar da data de recebimento. 

3.2.   Os prazos para manutenção corretiva são os seguintes: 

a) Até 05 dias úteis contados a partir da comunicação por escrito, para 
comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito 
apresentado; 
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b) Até 20 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, para 
solucionar os defeitos; 

c) Até 45 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, se 
necessário substituir o bem. 

3.2.1.  Caso necessário, caberá a Seção de Manutenção e Reparos - SMR, 
ligada à COSEG, após comunicação da SEPAT, efetuar as chamadas relativas à 
manutenção corretiva e ajustes em geral; no caso dos bens adquiridos pelo TRE-AL. 
Unidade de atribuições similares na EsFCEx/CSM se encarregará do acionamento da 
garantia, se necessário. 

4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  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. 

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

4.2. 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. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

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

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

4.4.  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. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3.  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. 

5.4.  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 
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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. 

5.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  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.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  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.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 
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a)  Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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

data de sua apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

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

sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

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

7.7.1. 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. 

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

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

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

8.2. 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.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
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sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. 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.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  

8.9.  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. 

8.10.  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. 

8.11.   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. 

8.11.1. 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. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2021 - NOVO (0960062)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 343



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

8.13.   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. 

8.14. 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; 

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

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. 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.  

8.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 
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8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  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. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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. 

9.2. 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.  

9.3.  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. 

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

 

9.3.2.  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.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 
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9.5. 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, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  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. 
 

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 
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10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

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

10.2.  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. 

10.2.1. 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. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
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convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

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

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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10.10.2. 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. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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10.10.2.4. 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. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 

(dois) 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. 

10.10.2.7. 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 microempresa ou empresa de pequeno porte com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo 

prazo para regularização.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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11.1.  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: 

g) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

h) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

i) conter a discriminação detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter 

medidas alternativas), a quantidade solicitada, 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; 

j) conter os preços unitário e total de cada item ofertado. 

11.2.  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. 

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

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

11.4.  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). 

11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

 

11.6.     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. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11.8.  Também deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando 

solicitado pelo Pregoeiro: 

a) Declaração expressa, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta 
capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição 
de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de 
funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida 
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manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e 
nova entrega, por sua conta; 
 
b) Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos por 
Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo 
INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em 
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório;  
 
c) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios 
de internet onde se possam conferir os produtos; 
 
d) Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser enviada a Nota de 
Empenho. Caso haja alteração (de e-mail ou responsável), a empresa deve informar 
imediatamente, uma vez que o envio será feito para o que for informado e o prazo de 
entrega será contado a partir de então. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2.  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. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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13.1.  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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. 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. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil 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 25.11 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 um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. 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. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
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recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. 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 justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
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certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os mobiliários 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. Deverão ser novos, 
assim considerados de primeiro uso; 

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 e os serviços; 
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c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material 
e na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a 
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, 
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para 
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de 
acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados válidos para 
todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de Empenho e Ordem de 
Fornecimento. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 

 
19.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal 
de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de 
registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 
7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1.  Os materiais deverão ser entregues, nos prazos estabelecidos no Item 2 deste 
Edital, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado 
na ordem de fornecimento, nos dos seguintes endereços: 
 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada 
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. 
A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) na Unidade responsável da EsFCEx/CSM, com endereço na Rua Território do 
Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP. 41830-540. 
 

20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que informará, no prazo de 
até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). Mesmo prazo para 
a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável; 
 
b) Definitivamente, no prazo máximo de até 13 dias úteis, contados do recebimento 
provisório, após os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas. 
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20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. 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: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. 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. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
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multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    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. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
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21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela unidade competente de cada Órgão Contratante. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. 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; 
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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% 
 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
23.1.   Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship Council) 
ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
relativos ao PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza 
da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual da EsFCEx/CSM (Órgão Participante). 
 
24.2.      As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO   E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

25.1.  Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização serão exercidas pela Seção de 
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato; 

25.2   Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-AL, 
perante a EsFCEx/CSM ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a presença 
da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução; 

25.3   Os móveis constantes deste Edital e seus Anexos, deverão ser novos, assim 
considerados os de primeiro uso. Serão entregues montados, sem ônus de frete e 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 

25.4   O mobiliário poderá ainda ser recebido por uma comissão de 
servidores designados para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o 
cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos seguintes: 

a) Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a correção 
da sua montagem; 

b) Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e encaminhar à SEPAT, no caso 
dos itens adquridos pelo TRE-AL, para fins de registros patrimoniais e posterior 
pagamento; 

c) Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços, crie obstáculos à 
fiscalização, não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 
Administração ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a 
fiscalização julgue impróprio para a execução dos serviços; 
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d) Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de 
acordo com as exigências; 

e) Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, 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 deverá ser fornecida, no mesmo endereço da entrega 
dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação por escrito da 
comissão de recebimento ou outra unidade designada para tal fim. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 
 
26.2. A Escola de Formação Complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM) é 
Órgão Participante do Registro de Preços e integrará a Ata de Registro de Preços, se houver 
êxito desta licitação. 
 
27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

27.3.  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. 

27.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.5.  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.  

27.6.  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. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 

Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2021 - NOVO (0960062)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 363



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

27.9.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
27.11.   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. 
 
27.12. 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. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens; 
ANEXO I-B - Valores Máximos Estimados para os itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
27.15. 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, 15 de outubro de 2021. 

 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a 
aquisição, através de ARP, Material Permanente -  Armários altos e baixos - Conta 
1231103-03, nas quantidades descritas no quadro abaixo e conforme especificações 
técnicas contidas nos Anexos I e II, parte integrante e complementar deste documento: 

Item Descrição do material 
Quantidade 

TRE-AL 

**Quantidade 

EsFCEx/CMS 

01 Armário alto 40 10 

02 Armário baixo 20 10 

** Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx/CMS) em 
Salvador-BA, 

1.2. As quantidades descritas são estimativas máximas para 
fornecimento durante 12 meses, com entregas em períodos alternados e quantidades 
definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT e pela EsFCEx/CMS. 

1.3. 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: 

1.3.1 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos 
seus similares; 

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

  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação se dá pela necessidade de compor os ambientes para 
funcionamento de Cartórios Eleitorais e reposição de estoque mínimo, bem como, para 
atender aos interesses da EsFCEx/CMS, conforme IRP 22_2021_70011. 

2.2. Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo 
principal de adquirir bens da melhor qualidade possível e que tenham sido fabricados 
através de critérios de sustentabilidade. 
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3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação 
detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter medidas alternativas), 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. 

3.2 Os móveis adquiridos deverão ser entregue devidamente montados, 
no Almoxarifado deste TRE-AL e na EsFCEx/CMS, razão pela qual os valores a serem 
apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de qualquer 
despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços e montagens em local 
próprio do fornecedor; 

3.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja proposta 
contenha o menor valor por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo 
de Referência, nos Anexos I e II e no Edital do Pregão; 

3.4. Ainda nesse momento, a empresa deverá ainda apresentar: 

3.4.1. Declaração expressa, de que prestará garantia do 
mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos 
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de 
fabricação e de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a 
devida manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a 
retirada e nova entrega, por sua conta; 

3.4.2. Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de 
Ensaio, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular 
acreditado pelo INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão 
em conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório;  

3.4.3. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas 
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de 
acesso a sítios de internet onde se possam conferir os produtos. 

3.4.4 Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser enviada a Nota 
de Empenho. Caso haja alteração (de e-mail ou responsável), a empresa deve informar 
imediatamente, uma vez que o envio será feito para o que for informado e o prazo de 
entrega será contado a partir de então. 

  

4 – DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

4.1 Prazo de entrega: até 45 dias corridos, contados a partir da data de 
recebimento da Nota de Empenho por e-mail. A empresa que não cumprir o prazo 
estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão; 

4.1.1 A empresa deverá efetuar a entrega dos móveis em perfeitas 
condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os 
níveis de qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão; 
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4.2 Locais das Entregas: 

a) TRE-AL: no almoxarifado do Regional, situado à Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió-AL, CEP. 57046-000; 

b)  Na EsFCEx/CMS: Rua Território do Amapá, 455, Pituba, Salvador-BA, 
CEP. 41830-540. 

4.2.1. Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de 
uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão.  

Não cederemos espaço para montagem do mobiliário em 
nossas dependências próprias ou alugadas. 

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência Técnica 
Corretiva: conforme declaração expressa entregue (vide item 3.4.1) 

4.3.1 Prazos para manutenção corretiva: 

4.3.1.1 Até 05 dias úteis contados a partir da comunicação por escrito, 
para comparecer ao local indicado, nesta cidade, para avaliação do defeito apresentado; 

4.3.1.2 Até 20 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, 
para solucionar os defeitos; 

4.3.1.3 Até 45 dias corridos contados a partir da comunicação por escrito, 
se necessário substituir o bem. 

4.4 Acionamento da Garantia: Caso necessário, caberá a Seção de 
Manutenção e Reparos - SMR, ligadas à COSEG, após comunicação da SEPAT, efetuar as 
chamadas relativas à manutenção corretiva e ajustes em geral; no caso dos bens 
adquiridos pelo TRE-AL. Unidade de atribuições similares na EsFCEx/CSM se encarregará 
do acionamento da garantia, se necessário. 

  

5 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

5.1 Na ARP do TRE-AL, a gestão e fiscalização será exercida pela Seção 
de Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do 
contrato; 

5.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-
AL, perante a EsFCEx/CSM ou a terceiro, os serviços estarão sujeitos a ampla e irrestrita 
fiscalização, a qualquer hora, em todos os móveis, instalados ou substituídos e a 
presença da fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução; 

5.3 Os móveis constantes do presente Termo de Referência e nos Anexos 
I e II, deverão ser novos, assim considerados os de primeiro uso. Serão entregues 
montados, sem ônus de frete e acompanhados das respectivas notas fiscais; 

5.4 O mobiliário poderá ainda ser recebido por uma comissão de 
servidores designados para tal fim, ficando-lhes assegurado o direito de exigir o 
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cumprimento de todos os itens constantes deste Termo de Referência, além dos 
seguintes: 

5.4.1 Conferir as especificações, quantidade e qualidade dos móveis e a 
correção da sua montagem; 

5.4.2 Atestar a Nota Fiscal ou Fatura da empresa e encaminhar à SEPAT, 
no caso dos itens adquridos pelo TRE-AL, para fins de registros patrimoniais e posterior 
pagamento; 

5.4.3 Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da 
empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços, crie obstáculos à 
fiscalização, não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares da 
Administração ou aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue 
impróprio para a execução dos serviços; 

5.4.4 Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja 
de acordo com as exigências; 

5.4.5 Exigir amostra dos produtos ofertados, antes da entrega dos itens, 
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 deverá ser fornecida, 
no mesmo endereço da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados da solicitação 
por escrito da comissão de recebimento ou outra unidade designada para tal fim. 

5.5 O mobiliário será recebido: 

5.5.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). 
Mesmo prazo para a EsFCEx/CSM em sua Unidade responsável, no endereço citado no 
item 4.2 b) 

5.5.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 13 dias úteis, contados do 
recebimento provisório, após os testes de qualidade, quantidade, marca e especificações 
exigidas. 

6 - CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE 

6.1- Necessita-se a demonstração de certificado FSC (Forest Stewardship 
Council) ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS 

  

ITEM 01 - ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras reguláveis, 02 portas de giro de 
180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

  

40 unidades para o TRE-AL e 10 unidades à EsFCEx/CMS, Salvador-BA 

  

Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 
0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

  

Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras móveis) com 18 mm de 
espessura. 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. 

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com 
rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 

A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o primeiro 
vão com 340 a 360mm. 
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As 03 prateleiras deverão ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e 
deverão ser sustentadas através de suportes de alta qualidade, reforçados para suportar 
um peso mínimo de 30 Kg por prateleira. 

3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e  com 18 mm de espessura. 

O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças tipo Top (3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado 
e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com 
rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 
x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador 
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 
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DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 

(Meramente ilustrativo) 
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Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA). 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 

 

ITEM 02 - ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira regulável e 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves escamoteáveis, cor ovo. 

 

20 (vinte) unidades para o TRE-AL e 10 (dez) unidades à EsFCEx/CMS, Salvador-BA. 

 
Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto) 

As chapas de madeira deverão: 

1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 
0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. 

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 
14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. 

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser 
encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas. 

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 
3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163 

  

Características Específicas 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm) 

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira regulável) com 18 mm 
de espessura. 

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. 

As laterais devem ter furações para regulagem da prateleira em toda a altura útil do 
armário, com 04 pontos de apoio por prateleira. 

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com 
pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. 
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A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 Kg por 
prateleira. 

3. Portas de giro de no mínimo 180º grause  com 18 mm de espessura. 

O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo Top (2 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura. 

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos. 

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 
chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado 
e capa plástica. 

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas 
com apenas uma operação. 

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak com 
rosca interna M4 com acabamento preto fosco. 

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 
x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de 
zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
poliéster, polimerizada em estufa a 200º C. 

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador 
de altura e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. 

Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 
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DIMENSÕES DO MOBILIÁRIO 

(Meramente ilustrativo) 
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Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA). 

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

* (5% de tolerância nas dimensões) com exceção da espessura da madeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2021 - NOVO (0960062)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 375



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

ANEXO I-B 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS PARA OS ITENS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
TRE/AL 

QUANT 
EsFCEx/CSM 

  TOTAL 
ATA 

   VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

1 
Armário alto, conforme 
especificações contidas 

no Anexo I-A. 
UNID. 40      10 50 R$ 805,45 

2 

Armário baixo, 
conforme 

especificações contidas 
no Anexo I-A. 

UNID. 20      10 30 R$ 507,58 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0003741-12.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 55/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, e a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR/BA 
(EsFCEx/CSM), com endereço na Rua Território do Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP: 
41830-540, fone: (73) 3634-3461, neste ato representada por Sérgio Henrique Costa 
Chagas, RG nº 011104264, CPF nº 025.217.137-32, doravante denominado Órgão 
Participante, resolvem registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 55/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma do 
Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2021: 

 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 55/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será enviada por e-mail. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Edital, que 
venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do Gestor 
contratual; 

c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor Contratual, para 
acompanhamento de todas as etapas do certame e Contrato; 

d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua substituição; 

e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
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constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer os mobiliários 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. Deverão ser novos, 
assim considerados de primeiro uso; 

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 e os serviços; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material 
e na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, conforme a 
proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de qualidade exigidos, 
dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal não cederá espaço para 
montagem do mobiliário em suas dependências próprias ou alugadas. 

f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e quaisquer 
dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis serviços futuros; 

g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de mão-de-
obra qualificada, utilizando material, peças e componentes necessários, novos e de 
acordo com as recomendações dos fabricantes; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados válidos para 
todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de Empenho e Ordem de 
Fornecimento. 

 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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6.1. 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: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na entrega dos 
equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 

b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, calculada 
sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais prazos, até o 
máximo de trinta dias. 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
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multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    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. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
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disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. 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% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship Council) 
ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
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11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela EsFCEx/CSM:  
                                

      Sérgio Henrique Costa Chagas 
 
 
 
Pela Empresa: 
                                                  XXXXXXXX 
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Evento de Alteração A Publicar

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação/Dispensa
EletrônicaEventos
Sub-
rogaçãoApoio


Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outra Origem
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável Nome Função

087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Evento

Data da Publicação/Divulgação
18/10/2021

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2021NE999999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 18/10/2021 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 04/11/2021  às 14:30  no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Evento

Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para
Publicação/Divulgação

15/10/2021  às 10:28 012.995.344-06

Históricos de Eventos
Evento Situação do Evento Data da Publicação/Divulgação Ação

Alteração A Publicar 18/10/2021 Visualizar

Visualizar Licitação  Nova Pesquisa de Eventos

Chefe da Seção de Licitações 
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Pregões 2021
Licitação Em Andamento

  

Número 03/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contrataçãodepessoa jurídica especializada para
realização de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas
que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no TRE/AL, com fornecimento de
material, de acordo com as especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 104.510,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 04/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 25/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação
de  serviço  de  gestão  de  manutenção  de  veículos,  em  rede
especializada,  através  da  Internet,  com  tecnologia  de  cartão
eletrônico,  para  atender  à  frota  de  veículos  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu
uso, de acordo com as especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Impugnação
Resposta do Pregoeiro à Impugnação
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https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view#ancora-1
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view#ancora-1
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_032021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_032021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2021&jornal=530&pagina=124
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=07/05/2021&jornal=530&pagina=124
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2021&jornal=530&pagina=123
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2021&jornal=530&pagina=123
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_esclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_esclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_resposta.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_resposta.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_impugnacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_impugnacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_respostaimp.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_respostaimp.pdf


Decisão Presidente Impugnação

 

Número 10/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 15/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo: expediente –
envelopes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 6.993,25.
Documentos:

Edital
Anexo I-B (Modelo dos Envelopes)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Edital retificado 

Número 11/2021
SEI 0002805-84.2021.6.02.8000

Data: 16/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo –
processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022conforme especificações descritas neste edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$ 59.781,90.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 13/2021
SEI 0002697-55.2021.6.02.8000

Data: 21/06/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza, higienização, desinfecção e conservação de bens
móveis e imóveis, serviços de jardinagem, lavagem de calçadas
externas e demais áreas sob responsabilidade do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 671.887,40.
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_decisaoimp.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_042021_decisaoimp.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_modelosdosenvelopes.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_modelosdosenvelopes.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_retificacaoedital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_102021_retificacaoedital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_112021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_112021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2021&jornal=530&pagina=153


Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Planilhas (editável)
Laudos de Insalubridade
Plano de Retomada  Gradual do Trabalho
Presencial em Tempos de Covid-19

 

Número 14/2021
SEI 0000642-34.2021.6.02.8000

Data: 23/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações deste Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 5.288,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 15/2021
SEI 0012315-58.2020.6.02.8000

Data: 25/06/2021 às 09:00:00 

Objeto:  Contratação  dos  serviços  de  fornecimento  de  água
potável  em  caminhão  pipa,  por  demanda,  conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 9.000,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 30/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e
cozinha/acondicionamento  e  embalagens/elétrico  e
eletrônicos/consumo  de  TIC,  para  atender  às  Unidades  da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 58.504,46.
Documentos:
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/06/2021&jornal=530&pagina=267&totalArquivos=435
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/06/2021&jornal=530&pagina=267&totalArquivos=435
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_planilhas.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_planilhas.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_laudos.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_laudos.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_142021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_142021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2021&jornal=530&pagina=125
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2021&jornal=530&pagina=125
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_152021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_152021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2021&jornal=530&pagina=127
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2021&jornal=530&pagina=127


Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Suspensão no DOU
Publicação do Aviso de Revogação no DOU

 

ATENÇÃO: FOI DIVULGADO O EDITAL Nº 21/2021 QUE TERÁ O
MESMO OBJETO DESTA LICITAÇÃO QUE FOI REVOGADA.

Número 19/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 08/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para
realização de serviços de restauração em 11 (onze)
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do
sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, de acordo com as especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 104.510,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2021
SEI 0012315-58.2020.6.02.8000

Data: 19/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento de água
potável em caminhão pipa, por demanda, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 9.000,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 24/2021
SEI 0002181-35.2021.6.02.8000

Data: 23/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil
com o objetivo de executar os serviços de reforma no novo
prédio do Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios – 10ª Zona
Eleitoral, com fornecimento de material e mão de
obra, conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 164.927,21
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_182021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_182021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2021&jornal=530&pagina=152
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2021&jornal=530&pagina=152
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2021&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=294
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2021&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=294
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=297
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=297
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_222021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_222021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135


Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Memorial Descritivo
Planta Baixa Térreo
Planta Baixa Superior
Detalhamento Esquadria Atual
Detalhamento Esquadria Proposta

 
 

Número 29/2021
SEI 0000642-34.2021.6.02.8000

Data: 06/08/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 7.148,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 
Número 32/2021
SEI 0005162-37.2021.6.02.8000

Data: 18/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – bótons de lapela,
conforme especificações descritas nos Anexos do Edital.

Valor total  estimado: R$ 3.255,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 

Número 35/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 23/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_memorial.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_memorial.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixa.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixa.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixasuperior.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixasuperior.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_292021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_292021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/07/2021&jornal=530&pagina=158
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/07/2021&jornal=530&pagina=158
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_322021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_322021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2021&jornal=530&pagina=137
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2021&jornal=530&pagina=137


alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificações descritas neste edital e
seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 63.349,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 38/2021
SEI 0005097-42.2021.6.02.8000

Data: 06/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição  de  material  de  manutenção  para
equipamentos  de  climatização  do  tipo  split,  conforme
especificações  e  condições  assentadas  nos  ANEXO  I  e  I-A  do
edital.

Valor total  estimado: R$ 20.947,87
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Presidência
Aviso de Reabertura do Certame

 

Número 41/2021

SEI 0005164-07.2021.6.02.8000

Data: 24/09/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material
de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e
segurança,  para  atender  às  Unidades  da  Justiça  Eleitoral  em
Alagoas  na  manutenção  de  suas  atividades  no  exercício  de
2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 43.417,50
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 42/2021
SEI 0003415-52.2021.6.02.8000

Data: 27/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material  permanente – guarda-volumes,
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_352021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_352021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2021&jornal=530&pagina=149
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2021&jornal=530&pagina=149
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_decisaopresidencia.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_decisaopresidencia.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_avisodereabertura.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_avisodereabertura.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_412021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_412021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=530&pagina=198
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=530&pagina=198


conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e
I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 1.358,60
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 43/2021
SEI 0001098-81.2021.6.02.8000

Data: 28/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro  de  Preços  para  eventual  aquisição  de
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600,  em  uso  no  Prédio  Sede  do  TRE/AL,  conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.

Valor total  estimado: R$ 5.109,92
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 44/2021
SEI 0005934-97.2021.6.02.8000

Data: 29/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e
cozinha/acondicionamento  e  embalagens,  para  atender  às
Unidades da Justiça Eleitoral  em Alagoas,  na manutenção de
suas  atividades  no  exercício  de  2021/2022,  conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 37.606,80
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 45/2021
SEI 0002465-43.2021.6.02.8000

Data: 07/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e
I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 50.147,26
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_422021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_422021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_432021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_432021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_442021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_442021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/09/2021&jornal=530&pagina=154jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161


Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 46/2021
SEI 0004676-52.2021.6.02.8000

Data: 08/10/2021 às 09:00:00 

Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  para
fornecimento  de  enlace  dedicado  à  Internet  com  velocidade
mínima de 500 Mbps para fins de redundância de conexão no
prédio sede do TRE/AL, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital), por um
período inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Valor total  estimado: R$ 91.832,87
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 47/2021
SEI 0005085-28.2021.6.02.8000

Data: 13/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material  permanente –  condicionadores
de  ar,  conforme  especificações  e  condições  assentadas  nos
ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 497.423,02
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 48/2021
SEI 0000642-34.2021.2021.6.02.8000

Data: 14/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 7.084,40
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_452021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_452021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_462021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_462021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_472021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_472021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/09/2021&jornal=530&pagina=380
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/09/2021&jornal=530&pagina=380
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_482021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_482021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144


 

Número 49/2021
SEI 0001950-08.2021.6.02.8000

Data: 15/10/2021 às 09:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de
escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda
corpo,  inclusive  pintura,  e  plataformas em estrutura de aço,
conforme  projeto,  visando  o  atendimento  da  demanda  de
manutenção  dos  condicionadores  de  ar,  de  acordo  com  as
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 144.209,03
Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 50/2021
SEI 0005632-68.2021.6.02.8000

Data: 18/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  visando  à
cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar  como  cartório  itinerante,  placa  OXN  8228,
pertencente  à  frota  deste  Tribunal,  de  acordo  com  as
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado: R$ 12.394,66
Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 51/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 19/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição  de  material  de  consumo  –  gêneros
alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2021, conforme especificado no ANEXO I-A.

Valor total estimado: R$ 21.296,60
Documentos:

Edital
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_anexo.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_anexo.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_anexo.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_anexo.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=530&pagina=174
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=530&pagina=174
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_512021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_512021_edital.pdf


Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 52/2021
SEI 0005555-59.2021.6.02.8000

Data: 20/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os
nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data
Centers e em cartórios eleitorais, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital.

Valor total estimado: R$ 113.439,20
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 53/2021
SEI 0006004-90.2016.6.02.8000

Data: 21/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro  de  Preços  para  o  fornecimento  de
equipamentos  destinados  a  monitoramento,  inspeção  em
objetos e  à  detecção da existência  de materiais  que possam
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-
AL,  do  FEM-AL  e  da  Polícia  Civil  do  Distrito  Federal-  PCDF,
incluindo  a  prestação  dos  serviços  de  instalação,  testes,
treinamento dos servidores/operadores,  assistência  técnica e
manutenção  preventiva  e  corretiva  durante  o  período  da
garantia, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital.

Valor total estimado: R$ 351.808,63
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 54/2021
SEI 0006658-04.2021.6.02.8000

Data: 03/11/2021 às 14:00:00  (NOVA DATA)

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores
de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS I e I-A do edital.

Valor total estimado: R$ 210.713,27
Documentos:

Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-cont...

10 of 11 15/10/2021 10:37
Publicação da licitação no Portal (0960109)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 396

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2021&jornal=530&pagina=165
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2021&jornal=530&pagina=165
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_522021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_522021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/10/2021&jornal=530&pagina=180
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/10/2021&jornal=530&pagina=180
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_532021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_532021_edital.pdf
https://file///O:/SAD/COMAP/SLC/SLC%202021/PUBLICA%C3%87%C3%95ES%20-%20DOU/Publica%C3%A7%C3%A3o%2007-10.pdf
https://file///O:/SAD/COMAP/SLC/SLC%202021/PUBLICA%C3%87%C3%95ES%20-%20DOU/Publica%C3%A7%C3%A3o%2007-10.pdf


Edital (NOVO)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 55/2021
SEI 0003741-12.2021.6.02.8000

Data: 04/11/2021 às 14:30:00 (NOVA DATA)

Objeto: Registro de Preços de material permanente – armários
altos e baixos, com a participação da Escola de Formação
complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM),
conforme o edital e seus anexos.

Valor total estimado: R$ 55.499,90
Documentos:

Edital (NOVO)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +
 Mapa do

site
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_542021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_542021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2021&jornal=530&pagina=170&totalArquivos=345
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2021&jornal=530&pagina=170&totalArquivos=345
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_552021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_552021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/2021&jornal=530&pagina=213&totalArquivos=391
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/2021&jornal=530&pagina=213&totalArquivos=391
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/@@manage-portlets
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/@@manage-portlets


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Nº 196, segunda-feira, 18 de outubro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AV I S O
REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º 192/98
e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não sofreram
alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no Diário
Oficial da União, Seção 3, nº 64 de 07/04/2021, págs. 127 e 128. As Atas estão disponíveis
na internet, no endereço eletrônico http://web.trf3.jus.br/contas/AtasRegistroPrecos.

São Paulo, 13 de outubro de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

EDITAL Nº 9, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o Edital de Concurso Público 1/2019 para
provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal e do Quadro
Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções
Judiciárias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, publicado no Diário Oficial
da União, edição de 31 de maio de 2019, resolve:

Inserir na lista dos aprovados a candidata PANMELLA TOLENTINO SILVA DE
OLIVEIRA (Sub Judice), inscrição nº 0101454h, para ocupar a 5ª posição na lista dos
Candidatos Autodeclarados Negros para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa,
na Microrregião Central (PC05) do Paraná, a 36º posição na Lista Geral do Estado do
Paraná e a 91ª posição na Lista Geral da 4ª Região (ambas para candidatos negros), em
cumprimento à liminar concedida nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº
67165 - RS (2021/0267406-5), em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.

RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Presidente

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0000545-95.2020.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 17/2021. Contratante:
TRE/AC. Contratada: RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ n.º 04.615.450/0001-
40. Objeto: contratação de assinatura, por 12 (doze) meses, de licenças para acesso aos
cursos a distância oferecidos pela plataforma de treinamentos Udemy for Government
(UfG), mantida pela CONTRATADA, destinadas aos servidores da CONTRATANTE. Valor: R$
41.199,25 (quarenta e um mil cento e noventa e nove reais e vinte cinco centavos).
Período de Vigência: 12 (doze) meses, tendo início a partir da data de assinatura do
presente Instrumento Contratual. Dotação orçamentária: Ação - CAPACITAÇÃO; Natureza
da Despesa - 33.90.39.48; Plano Interno - AC CAPPAC. Fundamento Legal: Inexigibilidade,
art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993. Data de Assinatura: 15/10/2021. Signatários: Rosana
Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC e Rafael de Alencar Lacerda, representante
da Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2020 - UASG 070223 - SETRAN

Nº Processo: 0002007-87.2020.6.01.8000.
Pregão Nº 19/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.
Contratado: 17.571.096/0001-40 - NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA. Objeto: Prestação dos
serviços serviços auxiliares de condução de veículos automotores, a fim de atender as
necessidades do tribunal regional eleitoral do acre, mediante alocação de postos de
serviço..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/11/2020 a 30/10/2022. Valor
Total: R$ 244.698,84. Data de Assinatura: 02/10/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 15/10/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001620-38.2021.6.01.8000. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 21/2020. Contratante: TRE/AC. Contratada: NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA, CNPJ nº
17.571.096/0001-40. Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, §4º, da Lei nº
8.666/93, no período de 12 (doze) meses (31/10/2021 a 30/10/2022) o prazo da vigência
estabelecido no Cláusula Segunda do instrumento contratual. Data de assinatura:
15/10/2021. Signatários: Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, Marcelo
Spina Ortiz, representantes da Contratada.

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO

Processo SEI nº 0001993-69.2021.6.01.8000. Nota de empenho: 2021NE00250,
emitida em 11/10/2021. Contratada: AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO
E SERVICOS (CNPJ - 28.265.790/0001-56). Objeto: Fornecimento de material
permanente - mobiliário. Valor: R$ 176.034,00 (cento e setenta e seis mil e
trinta e quatro reais). Fundamento legal: inciso II, do art. 15 da Lei nº 8.666
c/c Decreto 7.892/2013. Ação: 20GP. Plano interno: INV MOVEIS. Natureza da
despesa: 44.90.52. Autorizado por FRANCISCO DJALMA DA SILVA - Presidente
do TRE-ACRE.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0000983-87.2021.6.01.8000. Termo de Rescisão ao Contrato
TRE/AC n.º 07/2021. Contratante: TRE/AC. Contratada: OI S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ nº 76.535.764/0001-43. Objeto: Rescisão
amigável do contrato nº 07/2021, em razão de erro contido no pedido inicial
de contratação, o que inviabiliza, tecnicamente, a execução do objeto
contratual. Data de assinatura: 15/10/2021. Signatários: Rosana Magalhães da
Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, Marcos Wellington Mariano Rocha e Vanessa
Borges Raupp Fonseca, representantes da Contratada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 54/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
13/10/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente
condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-
A do edital. Total de Itens Licitados: 00006 Novo Edital: 18/10/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL. Entrega das Propostas:
a partir de 18/10/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/11/2021, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 15/10/2021) 070011-00001-2021NE999999

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 55/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
14/10/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de material
permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários baixo). Total de Itens Licitados:
00002 Novo Edital: 18/10/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL. Entrega das Propostas: a partir de 18/10/2021 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/11/2021, às 14h30 no
site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 15/10/2021) 070011-00001-2021NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004877-44.2021. Objeto: Aquisição de appliance física
redundante para solução de VPN baseada em Sonicwall SMA 410, em uso por este
Tribunal, conforme quantitativo e especificações constantes no Termo de Referência
(Anexo I).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/10/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00057-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/11/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 14/10/2021) 70011-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 10012/2019 TRE-AM Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.
24/2019, de locação de imóvel destinado a abrigar o depósito de urnas, arquivo central, o
depósito de materiais permanentes e inservíveis o outros materiais. LOCATÁRIO: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR(A): MARLENE MIRANDA DA SILVA.
Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, em especial o seu Art. 62,
§ 3°, inciso I, e o Art. 3° da Lei 8.245/91. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula
Terceira (Do Prazo de Vigência) e da Cláusula Quarta (Do Preço), da Cláusula Quinta (do
Reajuste). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de vigência é de 12 (doze) meses, ou seja, de
26/11/2021 a 25/11/2022. DO PREÇO: o valor mensal é de R$ 30.927,32 (trinta mil,
novecentos e vente e sete reais e noventa e trinta e dois centavos). DO REAJUSTE: Será
admitido o reajuste do preço do aluguel da presente locação com prazo de vigência igual
ou superior a doze meses, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC ou outros que venham a substituí-los, divulgados pela Fundação Getúlio
Vargas - FGV, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da
data da assinatura do contrato, para o primeiro reajuste, ou data do último reajuste, para
os subsequentes. Data da Assinatura: 08/10/2021. Assinam: Desdor. Presidente,
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, a Senhora MARLENE MIRANDA DA SILVA ,
pelo (a) Locador (a).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 3910/2021 - TRE/AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Credenciamento
n. 07/2021. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput
do art. 25, na Lei 8.880/94. Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: T. C. ALMEIDA CLÍNICA EIRELI (EVOLUIR CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR). CNPJ
40.832.302/0001-40. Do Objeto: alterar a redação da Cláusula Primeira (Do Objeto). DO
OBJETO: presente Instrumento tem como objeto a prestação de serviços diversos:
fonoaudiologia, fisioterapia, psicopedagogia, clínica geral, ginecologia/obstetrícia,
odontologia, psicologia e nutrição a serem prestados pela CREDENCIADA. Data da
Assinatura: 01/10/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO pelo
Credenciante, e a Sra. THALIA CARDOSO ALMEIDA, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 47/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Itagimirim. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei 8.666/93. PROCESSO SEI n.º 0014460-87.2021.6.05.8188. VIGÊNCIA: da data da
assinatura até 31/12/2021. ASSINATURA: 30/09/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Valdivio Amaral de Brito, pelo Comodante.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 060/2021, assinada entre a União, por
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MARINGÁ HOSPITALAR
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI, para eventual aquisição de
material de copa, cozinha, limpeza, higienização e EPI. FUNDAMENTO 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° 0002734-98.2021.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 15/10/2021.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Tânia Maria Pereira, pela
empresa.
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Pregões 2021
Licitação Em Andamento

  

Número 03/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contrataçãodepessoa jurídica especializada para
realização de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas
que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no TRE/AL, com fornecimento de
material, de acordo com as especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

 

• Valor total  estimado: R$ 104.510,00.
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 04/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 25/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação
de  serviço  de  gestão  de  manutenção  de  veículos,  em  rede
especializada,  através  da  Internet,  com  tecnologia  de  cartão
eletrônico,  para  atender  à  frota  de  veículos  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu
uso, de acordo com as especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

 

• Valor total  estimado: R$ 100.348,00.
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Pedido de Esclarecimento
• Resposta ao Pedido de Esclarecimento
• Impugnação
• Resposta do Pregoeiro à Impugnação
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• Decisão Presidente Impugnação

 

Número 10/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 15/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo: expediente –
envelopes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 6.993,25.
• Documentos:

• Edital
• Anexo I-B (Modelo dos Envelopes)
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Edital retificado 

Número 11/2021
SEI 0002805-84.2021.6.02.8000

Data: 16/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo –
processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022conforme especificações descritas neste edital e seus
anexos.

• Valor total  estimado: R$ 59.781,90.
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 13/2021
SEI 0002697-55.2021.6.02.8000

Data: 21/06/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza, higienização, desinfecção e conservação de bens
móveis e imóveis, serviços de jardinagem, lavagem de calçadas
externas e demais áreas sob responsabilidade do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. 

• Valor total  estimado: R$ 671.887,40.
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• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Planilhas (editável)
• Laudos de Insalubridade
• Plano de Retomada  Gradual do Trabalho

Presencial em Tempos de Covid-19

 

Número 14/2021
SEI 0000642-34.2021.6.02.8000

Data: 23/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações deste Edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 5.288,00.
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 15/2021
SEI 0012315-58.2020.6.02.8000

Data: 25/06/2021 às 09:00:00 

Objeto:  Contratação  dos  serviços  de  fornecimento  de  água
potável  em  caminhão  pipa,  por  demanda,  conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 9.000,00.
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 30/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e
cozinha/acondicionamento  e  embalagens/elétrico  e
eletrônicos/consumo  de  TIC,  para  atender  às  Unidades  da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

• Valor total  estimado: R$ 58.504,46.
• Documentos:
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_planilhas.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_planilhas.ods
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_laudos.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_laudos.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_132021_plano.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_142021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_142021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2021&jornal=530&pagina=125
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2021&jornal=530&pagina=125
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_152021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_152021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2021&jornal=530&pagina=127
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/06/2021&jornal=530&pagina=127


• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Publicação do Aviso de Suspensão no DOU
• Publicação do Aviso de Revogação no DOU

 

ATENÇÃO: FOI DIVULGADO O EDITAL Nº 21/2021 QUE TERÁ O
MESMO OBJETO DESTA LICITAÇÃO QUE FOI REVOGADA.

Número 19/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 08/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para
realização de serviços de restauração em 11 (onze)
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do
sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, de acordo com as especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 104.510,00
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2021
SEI 0012315-58.2020.6.02.8000

Data: 19/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de fornecimento de água
potável em caminhão pipa, por demanda, conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 9.000,00
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 24/2021
SEI 0002181-35.2021.6.02.8000

Data: 23/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil
com o objetivo de executar os serviços de reforma no novo
prédio do Cartório Eleitoral de Palmeira dos Índios – 10ª Zona
Eleitoral, com fornecimento de material e mão de
obra, conforme as especificações do Edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 164.927,21
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_182021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_182021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2021&jornal=530&pagina=152
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/06/2021&jornal=530&pagina=152
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2021&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=294
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/06/2021&jornal=530&pagina=157&totalArquivos=294
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=297
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/07/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=297
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_192021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_222021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_222021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2021&jornal=530&pagina=135


• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Memorial Descritivo
• Planta Baixa Térreo
• Planta Baixa Superior
• Detalhamento Esquadria Atual
• Detalhamento Esquadria Proposta
• 

 
 

Número 29/2021
SEI 0000642-34.2021.6.02.8000

Data: 06/08/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações do Edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 7.148,00
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 
Número 32/2021
SEI 0005162-37.2021.6.02.8000

Data: 18/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – bótons de lapela,
conforme especificações descritas nos Anexos do Edital.

• Valor total  estimado: R$ 3.255,00
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

 

Número 35/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 23/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_publicacao.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_memorial.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_memorial.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixa.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixa.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixasuperior.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_plantabaixasuperior.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_242021_detatual.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_292021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_292021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/07/2021&jornal=530&pagina=158
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/07/2021&jornal=530&pagina=158
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_322021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_322021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2021&jornal=530&pagina=137
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/08/2021&jornal=530&pagina=137


alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificações descritas neste edital e
seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 63.349,00
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 38/2021
SEI 0005097-42.2021.6.02.8000

Data: 06/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição  de  material  de  manutenção  para
equipamentos  de  climatização  do  tipo  split,  conforme
especificações  e  condições  assentadas  nos  ANEXO  I  e  I-A  do
edital.

• Valor total  estimado: R$ 20.947,87
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Decisão Presidência
• Aviso de Reabertura do Certame

 

Número 41/2021

SEI 0005164-07.2021.6.02.8000

Data: 24/09/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material
de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e
segurança,  para  atender  às  Unidades  da  Justiça  Eleitoral  em
Alagoas  na  manutenção  de  suas  atividades  no  exercício  de
2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 43.417,50
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 42/2021
SEI 0003415-52.2021.6.02.8000

Data: 27/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material  permanente – guarda-volumes,
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_352021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_352021_edital.pdf
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https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/08/2021&jornal=530&pagina=161
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2021&jornal=530&pagina=149
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=23/08/2021&jornal=530&pagina=149
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_decisaopresidencia.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_decisaopresidencia.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_avisodereabertura.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_382021_avisodereabertura.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_412021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_412021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=530&pagina=198
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/09/2021&jornal=530&pagina=198


conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e
I-A do edital.

• Valor total  estimado: R$ 1.358,60
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 43/2021
SEI 0001098-81.2021.6.02.8000

Data: 28/09/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro  de  Preços  para  eventual  aquisição  de
Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600,  em  uso  no  Prédio  Sede  do  TRE/AL,  conforme
especificações descritas no Anexo I do edital.

• Valor total  estimado: R$ 5.109,92
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 45/2021
SEI 0002465-43.2021.6.02.8000

Data: 07/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e
I-A do edital.

• Valor total  estimado: R$ 50.147,26
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 46/2021
SEI 0004676-52.2021.6.02.8000

Data: 08/10/2021 às 09:00:00 

Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  para
fornecimento  de  enlace  dedicado  à  Internet  com  velocidade
mínima de 500 Mbps para fins de redundância de conexão no
prédio sede do TRE/AL, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital), por um
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_422021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_422021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/09/2021&jornal=530&pagina=161
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_432021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_432021_edital.pdf
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_452021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/09/2021&jornal=530&pagina=179


período inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado.

• Valor total  estimado: R$ 91.832,87
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 47/2021
SEI 0005085-28.2021.6.02.8000

Data: 13/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material  permanente –  condicionadores
de  ar,  conforme  especificações  e  condições  assentadas  nos
ANEXO I e I-A do edital.

• Valor total  estimado: R$ 497.423,02
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 48/2021
SEI 0000642-34.2021.2021.6.02.8000

Data: 14/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras,
conforme as especificações do Edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 7.084,40
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 49/2021
SEI 0001950-08.2021.6.02.8000

Data: 15/10/2021 às 09:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de
escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda
corpo,  inclusive  pintura,  e  plataformas em estrutura de aço,
conforme  projeto,  visando  o  atendimento  da  demanda  de
manutenção  dos  condicionadores  de  ar,  de  acordo  com  as
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

• Valor total  estimado: R$ 144.209,03
• Documentos:
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• Edital
• Anexo I-A
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 50/2021
SEI 0005632-68.2021.6.02.8000

Data: 18/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Contratação  de  empresa  especializada  visando  à
cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar  como  cartório  itinerante,  placa  OXN  8228,
pertencente  à  frota  deste  Tribunal,  de  acordo  com  as
especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

• Valor total estimado: R$ 12.394,66
• Documentos:

• Edital
• Anexo I-A
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 51/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 19/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição  de  material  de  consumo  –  gêneros
alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2021, conforme especificado no ANEXO I-A.

• Valor total estimado: R$ 21.296,60
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 52/2021
SEI 0005555-59.2021.6.02.8000

Data: 20/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os
nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data
Centers e em cartórios eleitorais, conforme especificações
descritas no Anexo I do edital.

• Valor total estimado: R$ 113.439,20
• Documentos:
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_anexo.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_anexo.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_anexo.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_502021_anexo.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=530&pagina=174
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/09/2021&jornal=530&pagina=174
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_512021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_512021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2021&jornal=530&pagina=165
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=01/10/2021&jornal=530&pagina=165


• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 53/2021
SEI 0006004-90.2016.6.02.8000

Data: 21/10/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro  de  Preços  para  o  fornecimento  de
equipamentos  destinados  a  monitoramento,  inspeção  em
objetos e  à  detecção da existência  de materiais  que possam
apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-
AL,  do  FEM-AL  e  da  Polícia  Civil  do  Distrito  Federal-  PCDF,
incluindo  a  prestação  dos  serviços  de  instalação,  testes,
treinamento dos servidores/operadores,  assistência  técnica e
manutenção  preventiva  e  corretiva  durante  o  período  da
garantia, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital.

• Valor total estimado: R$ 351.808,63
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 54/2021
SEI 0006658-04.2021.6.02.8000

Data: 03/11/2021 às 14:00:00  (NOVA DATA)

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores
de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS I e I-A do edital.

• Valor total estimado: R$ 210.713,27
• Documentos:

• Edital (NOVO)
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Publicação do Aviso de Alteração no DOU

Número 55/2021
SEI 0003741-12.2021.6.02.8000

Data: 04/11/2021 às 14:30:00 (NOVA DATA)

Objeto: Registro de Preços de material permanente – armários
altos e baixos, com a participação da Escola de Formação
complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM),
conforme o edital e seus anexos.

• Valor total estimado: R$ 55.499,90
• Documentos:
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_522021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_522021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/10/2021&jornal=530&pagina=180
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=04/10/2021&jornal=530&pagina=180
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_532021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_532021_edital.pdf
https://file///O:/SAD/COMAP/SLC/SLC%202021/PUBLICA%C3%87%C3%95ES%20-%20DOU/Publica%C3%A7%C3%A3o%2007-10.pdf
https://file///O:/SAD/COMAP/SLC/SLC%202021/PUBLICA%C3%87%C3%95ES%20-%20DOU/Publica%C3%A7%C3%A3o%2007-10.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_542021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_542021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2021&jornal=530&pagina=170&totalArquivos=345
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/10/2021&jornal=530&pagina=170&totalArquivos=345
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=309
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=309


• Edital (NOVO)
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU
• Publicação do Aviso de Alteração no DOU

Número 56/2021
SEI 0005416-10.2021.6.02.8000

Data: 03/11/2021 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de equipamentos para monitoramento da
temperatura e umidade de ambiente dos data centers,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.

• Valor total estimado: R$ 23.997,55
• Documentos:

• Edital
• Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +
 Mapa do

site
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_552021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_552021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/2021&jornal=530&pagina=213&totalArquivos=391
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/2021&jornal=530&pagina=213&totalArquivos=391
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=309
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/10/2021&jornal=530&pagina=154&totalArquivos=309
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_562021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_562021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2021&jornal=530&pagina=194
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=15/10/2021&jornal=530&pagina=194
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/@@manage-portlets
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/@@manage-portlets


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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 18/10/2021, às 17:00, 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
0961275 e o código CRC 69040884.
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   TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI 
 

RUA SANTO AMARO, 64 – CENTRO – ARACAJU/SE  - Fone: (79) 3019-8591 

Cep: 49010-290 CNPJ: 32.300.172/0001-77  INSC.EST. 27.163.070-1 E-MAIL: licitacaotechmoveis@outlook.com 
 

 
PROPOSTA REFORMULADA  

 
 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 
  
OBJETO: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos, com a participação da Escola de Formação complementar do Exército - Salvador/BA 

(EsFCEx/CSM), 

Item Descrição do Material 
Marca / 
Modelo 

Unid. Quant. 
Preço em R$ 

 Valor Unitário  Valor Unitário Extenso Valor Total Valor Total Extenso 

1 

ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras 
reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves 
escamoteáveis, cor ovo. 1. Tampo superior (Espessura: 25 

mm)  

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 

prateleiras móveis) com 18 mm de espessura.  

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em 

fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt.  

As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de 

prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos 

de apoio por prateleira.  

As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes 

metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical 

para impedir deslizamento horizontal da prateleira.  

A montagem das peças deve ser feita por meio de 

acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo 

minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o 

primeiro vão com 340 a 360mm. As 03 prateleiras deverão 

ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e 

deverão ser sustentadas através de suportes de alta 

MARTINUCCI - 
MOD. SWPAA-

0816 
UND 50 R$ 804,00 

  Oitocentos  Quatro 
Reais  

R$ 40.200,00 
  Quarenta Mil  

Duzentos  Reais  
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qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 

Kg por prateleira.  

3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e com 18 mm 

de espessura.  

O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças 

tipo Top (3 por porta), em Zamak com acabamento 

niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura.  

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.  

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com 

travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 

reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), 

acabamento zincado e capa plástica.  

A porta esquerda deverá ser automaticamente travada 

pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 

mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com 

apenas uma operação.  

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo 

"alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 

acabamento preto fosco.  

A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à 

razão de 96 mm.  

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular 

fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo 

dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização 

a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 

Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 

polimerizada em estufa a 200º C.  

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em 

nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 

ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 

piso.  
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Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 
Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA).  

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

2 

ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira 
regulável e 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves 
escamoteáveis, cor ovo. Características Específicas  

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)  

2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 

prateleira regulável) com 18 mm de espessura.  

Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em 

fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt.  

As laterais devem ter furações para regulagem da 

prateleira em toda a altura útil do armário, com 04 pontos 

de apoio por prateleira.  

A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em 

Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir 

deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das 

peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como 

cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para 

suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.  

3. Portas de giro de no mínimo 180º grause com 18 mm de 

espessura.  

O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo 

Top (2 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e 

fixação lateral com calço de 5 mm altura.  

Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.  

A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com 

travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 

reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), 

acabamento zincado e capa plástica.  

MARTINUCCI - 
MOD. 

SWPAB_0807 
UND 30 R$ 506,00 

  Quinhentos  Seis 
Reais  

R$ 15.180,00 
 Quinze Mil  Cento 
e  Oitenta Reais  
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A porta esquerda deverá ser automaticamente travada 

pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 

mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com 

apenas uma operação.  

Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo 

"alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 

acabamento preto fosco.  

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à 

razão de 96 mm.  

4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular 

fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo 

dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização 

a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 

Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 

polimerizada em estufa a 200º C.  

A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em 

nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 

ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 

piso. Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA).  

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

Valor Total da Proposta R$ 55.380,00 
  Cinquenta Cinco 

Mil  Trezentos  
Oitenta Reais  

           
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da data estipulada para sua entrega. 
Prazo de entrega:  DE ACORDO COM O Edital  e seus anexos 
Local de entrega: Indicado na Ordem de Fornecimento. 
Garantia: O prazo mínimo de garantia e validade dos equipamentos consta em cada item especificado; 
 
O material será entregue novo, de primeiro uso, de fabricação nacional ou importada, bem como estar em perfeitas condições de uso e não possuir qualquer tipo de violação e sem qualquer 
ocorrência que demonstre incompatibilidade com cada produto etc. 
 
Todos os produtos ofertados nesta proposta serão entregues novos, conforme solicitação do contratante, de acordo com as especificações e em perfeito estado.  
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Os preços são fixos e irreajustáveis durante o período contratado, e trazem inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto licitado. 
 
Declaro que nos preços propostos e naqueles ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis o perfeito fornecimento, tais como: taxas, fretes, 
embalagens, impostos, seguros e outros mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento, entendido que a falta de manifestação implicará em declaração de que todas 
as despesas já estão inclusas.  
 
Declaro estarmos de acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 
 
Declara que não há no quadro de funcionários da empresa, servidor, ou dirigente de órgão ou entidade pública ou responsável pela licitação (Art. 9°, inciso III da Lei 8.666/93). 
 
Declara expressamente, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição de peças, 
acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida 
 
Declara manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por conta desta empresa 

 
Responsável pelo empenho: Cristiane Menezes de Freitas 
Representante legal 
R.G.: 3.183.109-5 SSP/SE 
C.P.F.:026.982.575-4 
 
Email: licitacaotechmoveis@outlook.com 

Aracaju/SE, 04 de novembro de 2021. 

 
Cristiane Menezes de Freitas 

Representante legal 
R.G.: 3.183.109-5 SSP/SE 

C.P.F.:026.982.575-4 
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                                         Nº 295.002/19 

1/1 

 

 
 

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: 
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company: 
 

Martinucci do Brasil Móveis para Escritório Ltda 
CNPJ: 78.410.875/0001-59 

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

Armário de Escritório – Linha SWPlus 

Descrição Código 
Medidas (mm) 

Profundidade Altura Largura  

Armários   

SWPAB0807 

490 a 500 mm 740 a 2205 mm 800 a 806 mm 
SWPAA0821 

SWPAA0816 

SWPAA0822 

 

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located in: 
 

Rua Mário Martinucci, 625 - Parque Industrial II  
87111-015 - Sarandi - PR 

 

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: 
Meeting the requirements of the Specific Procedure: 

 

PE-008 
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  
 

ABNT NBR 13961:2010 
 

Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 

Primeira concessão: 22/09/2015 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

29/04/2019 a 29/04/2022 
 

Este certificado cancela e substitui o de N°295.014/15. 
 

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2019. 
Emission Date 
 

Sergio Pacheco 
Gerente de Certificação de Produto 
Product Certification Manager 
 

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos 
requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente 
de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21 3974-2315). 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard 
referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its 
validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. 
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315). 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
Sr. Chefe Seção Patrimônio
 
Solicito a análise da conformidade técnica das

propostas, Itens 01 e 02, PE 55/2021, evento sei nº 0968974.
 
Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/11/2021, às 17:49, 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
0968976 e o código CRC 02E86207.

0003741-12.2021.6.02.8000 0968976v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao Despacho PREG 0968976 e após analisar as

especificações técnicas alencadas na proposta 0968974, temos algumas
observações a fazer:

a) - O licitante transcreveu, em sua proposta, quase todas as
especificações técnicas exigidas no Anexo I-A, mas deixou de informar o tipo
das chapas de madeiras utilizadas na confecção dos mobiliários (itens 01 e 02),
conforme exigências das características gerais, transcritas abaixo:

"Características Gerais (para todas as partes em madeira
do produto)"

As chapas de madeira deverão:
1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e
termo estabilizadas sob pressão, revestido em ambas as faces com
filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,
texturizado, semi-fosco, e antirreflexo.

2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de
acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 -
Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio.

3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo,
corpo e portas deve ser encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm
de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas
arredondadas.

4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à
tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática
kgf/cm² = 163.

 
  b) - Não visualizamos, no prospecto apresentado, que os

armários dos mostruários sejam dotados de rodapé (base) retangular,
conforme exigido no subitem 4, das características específicas dos itens 01 e
02.     

 
Diante do acima exposto, solicitamos que essa unidade peça os

devidos esclarecimentos, ao licitante, sobre os nossos apontamentos  nas
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alíneas "a" e "b", de modo que não pairem dúvidas sobre os produtos
ofertados.

 
Respeitosamente.       

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 05/11/2021, às 08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0969066 e o código CRC C432EFBB.

0003741-12.2021.6.02.8000 0969066v1
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   TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI 
 

RUA SANTO AMARO, 64 – CENTRO – ARACAJU/SE  - Fone: (79) 3019-8591 
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PROPOSTA REFORMULADA  
 

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 

  

OBJETO: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos, com a participação da Escola de Formação complementar do Exército - Salvador/BA 
(EsFCEx/CSM), 

Item Descrição do Material 
Marca / 
Modelo 

Unid. Quant. 
Preço em R$ 

 Valor Unitário  Valor Unitário Extenso Valor Total Valor Total Extenso 

1 

ARMÁRIO ALTO - Armário alto com 03 prateleiras 

reguláveis, 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves 

escamoteáveis, cor ovo.  

Características Gerais (para todas as partes em madeira do 
produto)  
As chapas de madeira deverão:  
1. Ser confeccionadas em MDP, madeira selecionada de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-
fosco, e antirreflexo.  
2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 
acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio.  
3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, 
corpo e portas deve ser encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas.  

MARTINUCCI - 
MOD. SWPAA-

0816 
UND 50 R$ 804,00 

  Oitocentos  Quatro 
Reais  

R$ 40.200,00 
  Quarenta Mil  

Duzentos  Reais  
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4. Ter a densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163 
1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)  
2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 
prateleiras móveis) com 18 mm de espessura.  
Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em 
fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt.  
As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos 
de apoio por prateleira.  
As prateleiras móveis devem ser apoiadas por suportes 
metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical 
para impedir deslizamento horizontal da prateleira.  
A montagem das peças deve ser feita por meio de 
acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo 
minifix. 01 prateleira fixada, na parte superior, deixando o 
primeiro vão com 340 a 360mm. As 03 prateleiras deverão 
ser removíveis e reguláveis de no máximo em 7 em 7 cm e 
deverão ser sustentadas através de suportes de alta 
qualidade, reforçados para suportar um peso mínimo de 30 
Kg por prateleira.  
3. Portas com giro de no mínimo 180º graus e com 18 mm 
de espessura.  
O par de portas deve ser sustentada em seis dobradiças 
tipo Top (3 por porta), em Zamak com acabamento 
niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura.  
Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.  
A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 

Proposta RETIFICADA DILIGÊNCIA (0969877)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 426



   TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI 
 

RUA SANTO AMARO, 64 – CENTRO – ARACAJU/SE  - Fone: (79) 3019-8591 
Cep: 49010-290 CNPJ: 32.300.172/0001-77  INSC.EST. 27.163.070-1 E-MAIL: licitacaotechmoveis@outlook.com 

 

reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), 
acabamento zincado e capa plástica.  
A porta esquerda deverá ser automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 
mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com 
apenas uma operação.  
Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo 
"alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco.  
A fixação dos mesmos deverá ser feita por dois parafusos, à 
razão de 96 mm.  
4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização 
a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C.  
A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em 
nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso.  
Medidas: Acompanhando as medidas da base do armário. 
Dimensões: 800 X 490 X 1650 mm (LxPxA).  
(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

Valor Total da Proposta R$ 40.200,00 
Quarenta Mil  

Duzentos  Reais 

 
          

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da data estipulada para sua entrega. 

Prazo de entrega:  DE ACORDO COM O Edital  e seus anexos 

Local de entrega: Indicado na Ordem de Fornecimento. 

Garantia: O prazo mínimo de garantia e validade dos equipamentos consta em cada item especificado; 
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O material será entregue novo, de primeiro uso, de fabricação nacional ou importada, bem como estar em perfeitas condições de uso e não possuir qualquer tipo de violação e sem qualquer 

ocorrência que demonstre incompatibilidade com cada produto etc. 

 

Todos os produtos ofertados nesta proposta serão entregues novos, conforme solicitação do contratante, de acordo com as especificações e em perfeito estado.  

 

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o período contratado, e trazem inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto licitado. 

 

Declaro que nos preços propostos e naqueles ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis o perfeito fornecimento, tais como: taxas, fretes, 

embalagens, impostos, seguros e outros mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento, entendido que a falta de manifestação implicará em declaração de que todas 

as despesas já estão inclusas.  

 

Declaro estarmos de acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

 

Declara que não há no quadro de funcionários da empresa, servidor, ou dirigente de órgão ou entidade pública ou responsável pela licitação (Art. 9°, inciso III da Lei 8.666/93). 
 
Declara expressamente, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição de peças, 
acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida 
 
Declara manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por conta desta empresa 

 

Responsável pelo empenho: Cristiane Menezes de Freitas 

Representante legal 

R.G.: 3.183.109-5 SSP/SE 

C.P.F.:026.982.575-4 
 

Email: licitacaotechmoveis@outlook.com 

Aracaju/SE, 04 de novembro de 2021. 

 
Cristiane Menezes de Freitas 

Representante legal 
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R.G.: 3.183.109-5 SSP/SE 

C.P.F.:026.982.575-4 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2021.
Sr. Chefe SEPAT
 
Considerando o  pedido de diligêcias, evento sei

nº 0969066, foi anexado no sistema proposta retificada,
evento  0969877.

Pelo exposto, solicitamos nova análise de
conformidade técnica.

A sessão foi reagendada para o dia 08/11/2021,
15h.

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/11/2021, às 14:06, 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
0969879 e o código CRC D5FB6D61.

0003741-12.2021.6.02.8000 0969879v1
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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 novembro de 2021.

Senhor Pregoeiro,

Em resposta ao Despacho PREG (0969879) e em complemento ao nosso Despacho
SEPAT (0969066), esta Seção, após analisar a proposta retificada (0969877), declara
que a mesma ATENDE às exigências de conformidade técnica do edital.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 08/11/2021, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970302 e o código CRC B437DC79.

0003741-12.2021.6.02.8000 0970302v1
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 55/2021 UASG 70011

TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, inscrita no CNPJ nº 32.300.172/0001-77,
declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Aracaju, 03 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 55/2021 UASG 70011

TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, inscrita no CNPJ nº 32.300.172/0001-77,
declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Aracaju, 03 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 55/2021 UASG 70011

CRISTIANE MENEZES DE FREITAS, como representante devidamente constituído de 32.300.172/0001-77 - TECH
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR doravante denominado TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 55/2021 UASG
70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 55/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 55/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 55/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 55/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 55/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 55/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 55/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 55/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Aracaju, em 03 de Novembro de 2021. 

CRISTIANE MENEZES DE FREITAS
 

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 55/2021 UASG 70011

TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, inscrita no CNPJ nº 32.300.172/0001-77,
declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Aracaju, 03 de Novembro de 2021.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 55/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 55/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR

Aracaju, 03 de Novembro de 2021.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 55/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR 

03 de Movembro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 55/2021 UASG 70011

TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ nº 32.300.172/0001-77, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Aracaju, 03 de Novembro de 2021.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 55/2021 UASG 70011

TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, inscrita no CNPJ nº 32.300.172/0001-77,
declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do
inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Aracaju, 03 de Novembro de 2021.
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   TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI 
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Cep: 49010-290 CNPJ: 32.300.172/0001-77  INSC.EST. 27.163.070-1 E-MAIL: 

licitacaotechmoveis@outlook.com 

 

 

 

 

ANEXO  

 
DECLARAÇÕES 

 

PREGÃO ELETRONICO 055/2021 

 

 

A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no 
CNPJ nº 32.300.172/0001-77, por intermédio de sua representante legal a Srª Cristiane Menezes 
de Freitas, portadora da Carteira de Identidade nº 3.183.109-5 SSP/SE e do CPF nº 026.982.575-
47, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-
se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo 
da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação 
e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto 
Federal nº 10.024/19. 

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de 
impugnação; 

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, 
que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações 
pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas 
normas incidam sobre a presente licitação. 

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras; 

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei 
nº 8666/93. 

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão 
promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo 
em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou 
contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior; 
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   TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI 

RUA SANTO AMARO, 64 – CENTRO – ARACAJU/SE  - Fone: (79) 3019-8591 

Cep: 49010-290 CNPJ: 32.300.172/0001-77  INSC.EST. 27.163.070-1 E-MAIL: 

licitacaotechmoveis@outlook.com 

 

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento. 

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as 
declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-
la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para 
os fins de direito a que se destina. 

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta 
licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação 
como (Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno 
Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo), estando aptos a usufruirmos do 
tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas 
no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 
147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências superiores.; 

 
 

Aracaju/SE, 04 de novembro de 2021. 
 
 

 
_______________________________________________________ 

Cristiane Menezes de Freitas 

Representante legal 

R.G.: 3.183.109-5 SSP/SE 

C.P.F.:026.982.575-4 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.300.172/0001-77

Certidão nº: 51708726/2021

Expedição: 08/11/2021, às 10:53:41

Validade: 06/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA

EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

32.300.172/0001-77, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 08/11/2021 11:50:14 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA 

EIRELI 

CNPJ: 32.300.172/0001-77 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

 

CERTIDÃO NEGATIVA
Dados do Solicitante
Razão Social: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI
Nome Fantasia: TECH MOVEIS Natureza Certidão: Falência, Concordata, Recuperação

Judicial e Extra-Judicial
Domicílio: Aracaju Tipo de

Pessoa/CPF/CNPJ:
Juridica / 32.300.172/0001-77

Data da Emissão: 01/11/2021 08:55 Data de Validade: * 01/12/2021 *
Nº da Certidão: * 0002838108 * Nº da Autenticidade: * 0326610520 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe,
AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em
andamento, contra a firma acima identificada. 

Observações
 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

  
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário.

  
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de
uma nova certidão.

  
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe -
www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.
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Capital
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Capital Integralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Titular
Nome
CRISTIANE MENEZES DE FREITAS

CPF
026.982.575-47

Administrador
S

Início do Mandato
08/11/2018

Término do Mandato

Dados do Administrador
Nome
CRISTIANE MENEZES DE FREITAS

CPF
026.982.575-47

Início do Mandato
08/11/2018

Término do Mandato

Último Arquivamento
Data
21/12/2018

Número
20180402552

Ato/eventos
091 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
28600074777

CNPJ
32.300.172/0001-77

Arquivamento do Ato
Constitutivo
21/12/2018

Início de Atividade
21/12/2018

Endereço Completo
Rua STO AMARO, Nº 64, LOJA A; CENTRO - Aracaju/SE - CEP 49010-290

Objeto
comércio varejista de móveis e artigos de colchoaria; artigos de papelaria; equipamentos para escritório; eletrodomésticos; equipamentos e suprimentos para
informática; brinquedos; instrumentos musicais; artigos e equipamentos esportivos e recreativos; artigos de armarinho; cama, mesa e banho; tapeçaria, persianas e
cortinas; produtos saneantes domissanitarios; comércio atacadista de móveis; artigos de colchoaria; artigos de papelaria; equipamentos para escritório;
eletrodomésticos; equipamentos e suprimentos para informática; calçados; instrumentos musicais; brinquedos; artigos e equipamentos esportivos e recreativos; artigos
de armarinho; cama, mesa e banho; tapeçaria, persianas e cortinas; produtos de higiene, limpeza e conservação; máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto
medico hospitalar; roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; serviços de reparação e manutenção de computadores; manutenção e
reparação de aparelhos de refrigeração e ventilação; reparação de artigos do mobiliário e representação comercial em geral.

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/01/2021, às 08:16:29 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.agiliza.se.gov.br, com o código WBLVJSLW.

ALINE MENEZES DE SOUZA 
Secretário Geral

SEC2100598964

Nome Empresarial: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: SEC2100598964

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 
Junta Comercial do Estado de Sergipe

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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ATO CONSTITUTWO DE 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI 

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo: 

CRISTIANE MENEZES DE FREITAS, brasileira, maior, capaz, solteira, Empresária, natural de Gararu/SE, data de 
nascimento 09/0211984, portadora da Carteira de Identidade n° 31831095, expedida por SSPISE, e CPF n° 026.982.575-47, 
residente e domiciliada na Rua Pastor Martim Luther King n° 645, bairro Atalaia, na cidade de Aracaju/SE, CEP: 49035-250, 
resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA 1- DO NOME EMPRESARIAL 
A empresa girará sob o nome empresarial de TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI 
e usará a expressão TECH MOVEIS como nome fantasia. 

CLÁUSULA II - DA SEDE 
A empresa terá sede e domicílio fiscal na Rua Santo Amaro n° 64, Loja A, bairro Centro, na cidade de Aracaju/SE, CEP: 
49010-290. 

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS 
A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou s  cursais em quaIqur ponto do territóo nacional ou fora dele, mediante 
alteração assinada pelo titular da empresa. 

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL 
A empresa terá o seguinte objeto social: comércio varejista de móveis e artigos de colchoaria; artigos de papelaria; 
equipamentos para escritório; eletrodomésticos; equipamentos e suprimentos para informática; brinquedos; instrumentos 
musicais; artigos e equipamentos esportivos e recreativos; artigos de armarinho; cama, mesa e banho; tapeçaria, persianas e 
cortinas; produtos saneantes domissanitarios; comércio atacadista de móveis; artigos de coichoaria; artigos de papelaria; 
equipamentos para escritório; eletrodomésticos; equipamentos e supmentos para informática; calçados; instrumentos 
musicais; brinquedos; artigos e equipamentos esportivos e recreativos; artigos de armarinho; cama, mesa e banho; tapeçaria, 
persianas e cortinas; produtos de higiene, limpeza e conservação; máquinas, aparelhos e equipamentos para üso odonto 
medico hospitalar; roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; serviços de reparação e 
manutenção de computadores; manutenção e reparação de aparelhos de refrigeração e ventilação; reparação de artigos do 
mobiliário e representação comercial em geral. 

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Sergipe e seu prazo 
de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA VI- DO CAPITAL SOCIAL 
O capital social será de R $100.000,00 (cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente 
integralizada neste ato, em moeda corrente do País. 

CLÁUSULA VII- DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da empresa será exercida por, CRISTIANE MENEZES DE FREITAS, com os poderes e atribuições de 
representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos 
no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios 
estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo 
em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. 

Área Reservada à Junta Comercial - PÁGINA 1/2 
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CLÁUSULA VIII- DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL 
O exercício empresarial será coincidente com o ano-alendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o 
levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo 
com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. 

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI 
A titular CRISTIANE MENEZES DE FREITAS declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra 
empresa nesta modalidade. 

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA XI - PORTE EMPRESARIAL 
Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Empresa de Pequeno Porte, onde a 
receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso lIdo art. 3 0  da Lei Complementar n° 123 de 14 de 
dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4 0  do art. 3 0  da 
mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006. 

CLÁUSULA XII - FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/SE, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer 
outro por muito especial que seja. 

E por estar assim constitu ido, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada 
ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Sergipe. 

Aracaju - SE, 08 de novembro de 2018 

&r(r(e 	e 	. 
CRISTIANE MENEZES DE FREITAS 

Titular/Administrador 

t*CAT0Rl() 1)0 8O R 	 0FÍC10 	1PIe 
TASFLL 	) E \ N 1 E L 	EI F1'E 

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de 
 

Cristiane Menezes de Freitas 	, 
Selo TJSE: 201829527257248 / 

Acesse: http:Ilwww.tjse.jus.brIXfXA69E 	 • 

Aracaju,12/12/201816:52:3611688 

Daniela Santana de Carvalho Escrev 	Autorizada 

Emol.:R$3,52 Selo:R$0,00 FER :R$ ,70 Total:R$4,22 

,ÍiUAtAGART6Ti33 S JOSE A& 	iCEP41a39e 1EL. J2143397 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.300.172/0001-77 DUNS®: 920727691
Razão Social: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI
Nome Fantasia: TECH MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 15/01/2022
FGTS 14/11/2021
Trabalhista Validade: 17/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/01/2020 (*)

Receita Municipal Validade: 27/02/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 08/11/2021 10:43 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 22 de Outubro de 2021
Nº. 202100349809

32.300.172/0001-77

Contribuinte:TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI EPP

Em  cumprimento  à  solicitação  do  requerente  com  as  características  acima,  e  ressalvado  o
direito  da  Fazenda  Pública  Municipal  pesquisar,  inscrever  e  cobrar,  a  qualquer  tempo,  as
dívidas  que  venham  a  ser  apuradas,  CERTIFICAMOS  para  fins  de  direito  que,  mandando
rever  os  registros  tributários,  não  constatamos  a  existência  de  débitos  em  nome  do
contribuinte  em  apreço.
Esta certidão será válida até 20/01/2022

FH.0057.0070.HA.056CCódigo de Autenticidade:
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

CNPJ:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço:https://fazenda.aracaju.se.gov.br
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 1120170/2021

 
 
Inscrição Estadual: 27.163.070-1    
Razão Social: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI    
CNPJ: 32.300.172/0001-77    
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA    
Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS    
Endereço: RUA STO AMARO LOJA A; 64    

CENTRO - ARACAJU CEP: 49010290    

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais,
ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissão.

Certidão emitida em 27/10/2021 09:24:01, válida até 26/11/2021 e deve ser conferida na Internet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 27 de Outubro de 2021

 
 

Autenticação:202110278ZYMJ6

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 32.300.172/0001-77
Razão Social: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA

EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Endereço:

RUA STO AMARO, 64 - LOJA A - CENTRO - Aracaju / Sergipe

Emitido em: 08/11/2021 10:44 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.300.172/0001-77 DUNS®: 920727691
Razão Social: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI
Nome Fantasia: TECH MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/12/2018
CNAE Primário: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAE Secundário 1: 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
CNAE Secundário 2: 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
CNAE Secundário 3: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 4: 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 5: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 6: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 7: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 8: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 9: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 10: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA;
CNAE Secundário 11: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 12: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 13: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 14: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 15: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 16: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 17: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 18: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 19: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 20: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 21: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E

Emitido em: 08/11/2021 10:44 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 23: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 24: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 25: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 26: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 27: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 28: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 29: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 30: 9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Dados para Contato
CEP: 49.010-290
Endereço: RUA STO AMARO, 64 - LOJA A - CENTRO
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 99999999
E-mail:

Dados do Responsável Legal
026.982.575-47CPF:

Nome: CRISTIANE MENEZES DE FREITAS

Dados do Responsável pelo Cadastro
026.982.575-47CPF:

Nome: CRISTIANE MENEZES DE FREITAS
E-mail: licitacaotechmoveis@outlook.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 026.982.575-47 Participação Societária: 100,00%
Nome: CRISTIANE MENEZES DE FREITAS
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 09/02/1984
Filiação Materna: BERENICE MENEZES DE FREITAS
Estado Civil:

CEP: 49.035-250
Endereço: RUA PASTOR MARTIM LUTHER KING, 645 - ATALAIA
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 32146303
E-mail:

Emitido em: 08/11/2021 10:44 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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                                         Nº 295.002/19 

1/1 

 

 
 

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: 
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company: 
 

Martinucci do Brasil Móveis para Escritório Ltda 
CNPJ: 78.410.875/0001-59 

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

Armário de Escritório – Linha SWPlus 

Descrição Código 
Medidas (mm) 

Profundidade Altura Largura  

Armários   

SWPAB0807 

490 a 500 mm 740 a 2205 mm 800 a 806 mm 
SWPAA0821 

SWPAA0816 

SWPAA0822 

 

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located in: 
 

Rua Mário Martinucci, 625 - Parque Industrial II  
87111-015 - Sarandi - PR 

 

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: 
Meeting the requirements of the Specific Procedure: 

 

PE-008 
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  
 

ABNT NBR 13961:2010 
 

Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 

Primeira concessão: 22/09/2015 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

29/04/2019 a 29/04/2022 
 

Este certificado cancela e substitui o de N°295.014/15. 
 

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 29 de Abril de 2019. 
Emission Date 
 

Sergio Pacheco 
Gerente de Certificação de Produto 
Product Certification Manager 
 

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos 
requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente 
de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21 3974-2315). 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard 
referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its 
validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. 
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315). 
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37408259449Usuário:

08/11/2021 10:51:53Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E Adimplente32300172
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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   TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI 
 

RUA SANTO AMARO, 64 – CENTRO – ARACAJU/SE  - Fone: (79) 3019-8591 
Cep: 49010-290 CNPJ: 32.300.172/0001-77  INSC.EST. 27.163.070-1 E-MAIL: licitacaotechmoveis@outlook.com 

 

 

PROPOSTA REFORMULADA  
 

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 

  

OBJETO: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos, com a participação da Escola de Formação complementar do Exército - Salvador/BA 
(EsFCEx/CSM), 

Item Descrição do Material 
Marca / 
Modelo 

Unid. Quant. 
Preço em R$ 

 Valor Unitário  Valor Unitário Extenso Valor Total Valor Total Extenso 

2 

ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira 

regulável e 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves 

escamoteáveis, cor ovo.  

As chapas de madeira deverão:  
1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e 
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em 
ambas as faces com filme termo prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo.  
2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 
acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio.  
3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, 
corpo e portas deve ser encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas.  
4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163 
Características Específicas  

MARTINUCCI - 
MOD. 

SWPAB_0807 
UND 30 R$ 506,00 

  Quinhentos  Seis 
Reais  

R$ 15.180,00 
 Quinze Mil  Cento 
e  Oitenta Reais  
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   TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI 
 

RUA SANTO AMARO, 64 – CENTRO – ARACAJU/SE  - Fone: (79) 3019-8591 
Cep: 49010-290 CNPJ: 32.300.172/0001-77  INSC.EST. 27.163.070-1 E-MAIL: licitacaotechmoveis@outlook.com 

 

1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)  
2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 
prateleira regulável) com 18 mm de espessura.  
Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em 
fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt.  
As laterais devem ter furações para regulagem da 
prateleira em toda a altura útil do armário, com 04 pontos 
de apoio por prateleira.  
A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em 
Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir 
deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das 
peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para 
suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.  
3. Portas de giro de no mínimo 180º grause com 18 mm de 
espessura.  
O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo 
Top (2 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 5 mm altura.  
Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.  
A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), 
acabamento zincado e capa plástica.  
A porta esquerda deverá ser automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 
mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com 
apenas uma operação.  
Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo 
"alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco.  
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A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à 
razão de 96 mm.  
4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização 
a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C.  
A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em 
nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA).  

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

Valor Total da Proposta R$ 15.180,00 
  Quinze Mil  Cento 

e  Oitenta Reais 

 
          

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da data estipulada para sua entrega. 

Prazo de entrega:  DE ACORDO COM O Edital  e seus anexos 

Local de entrega: Indicado na Ordem de Fornecimento. 

Garantia: O prazo mínimo de garantia e validade dos equipamentos consta em cada item especificado; 

 

O material será entregue novo, de primeiro uso, de fabricação nacional ou importada, bem como estar em perfeitas condições de uso e não possuir qualquer tipo de violação e sem qualquer 

ocorrência que demonstre incompatibilidade com cada produto etc. 

 

Todos os produtos ofertados nesta proposta serão entregues novos, conforme solicitação do contratante, de acordo com as especificações e em perfeito estado.  

 

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o período contratado, e trazem inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto licitado. 

 

Declaro que nos preços propostos e naqueles ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis o perfeito fornecimento, tais como: taxas, fretes, 

embalagens, impostos, seguros e outros mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento, entendido que a falta de manifestação implicará em declaração de que todas 

as despesas já estão inclusas.  

 

Declaro estarmos de acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 
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Declara que não há no quadro de funcionários da empresa, servidor, ou dirigente de órgão ou entidade pública ou responsável pela licitação (Art. 9°, inciso III da Lei 8.666/93). 
 
Declara expressamente, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição de peças, 
acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida 

 
Declara manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por conta desta empresa 

 

Responsável pelo empenho: Cristiane Menezes de Freitas 

Representante legal 

R.G.: 3.183.109-5 SSP/SE 

C.P.F.:026.982.575-4 
 

Email: licitacaotechmoveis@outlook.com 

Aracaju/SE, 04 de novembro de 2021. 

 
Cristiane Menezes de Freitas 

Representante legal 

R.G.: 3.183.109-5 SSP/SE 

C.P.F.:026.982.575-4 
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PROPOSTA REFORMULADA  
 

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2021 

  

OBJETO: Registro de Preços de material permanente – armários altos e baixos, com a participação da Escola de Formação complementar do Exército - Salvador/BA 
(EsFCEx/CSM), 

Item Descrição do Material 
Marca / 
Modelo 

Unid. Quant. 
Preço em R$ 

 Valor Unitário  Valor Unitário Extenso Valor Total Valor Total Extenso 

2 

ARMÁRIO BAIXO - Armário baixo, com 01 prateleira 

regulável e 02 portas de giro de 180º, com 02 chaves 

escamoteáveis, cor ovo.  

As chapas de madeira deverão:  
1. Ser confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e 
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em 
ambas as faces com filme termo prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo.  
2. Ter resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 
acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 
14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio.  
3. Ter o bordo que acompanha todo o contorno do tampo, 
corpo e portas deve ser encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas.  
4. Ter s densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão 
estática kgf/cm² = 163 
Características Específicas  

MARTINUCCI - 
MOD. 

SWPAB_0807 
UND 30 R$ 506,00 

  Quinhentos  Seis 
Reais  

R$ 15.180,00 
 Quinze Mil  Cento 
e  Oitenta Reais  
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1. Tampo superior (Espessura: 25 mm)  
2. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 
prateleira regulável) com 18 mm de espessura.  
Os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em 
fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt.  
As laterais devem ter furações para regulagem da 
prateleira em toda a altura útil do armário, com 04 pontos 
de apoio por prateleira.  
A prateleira deve ser apoiada por suportes metálicos em 
Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir 
deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das 
peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix, reforçados para 
suportar um peso mínimo de 30 Kg por prateleira.  
3. Portas de giro de no mínimo 180º grause com 18 mm de 
espessura.  
O par de Portas deve ser sustentada em 04 dobradiças tipo 
Top (2 por porta), em Zamak com acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 5 mm altura.  
Cada dobradiça deverá ser fixada por 5 parafusos.  
A porta direita deverá ter fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta com 02 chaves (principal e 
reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), 
acabamento zincado e capa plástica.  
A porta esquerda deverá ser automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 
mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com 
apenas uma operação.  
Ambas as portas deverão ser dotadas de puxadores tipo 
"alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco.  
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A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à 
razão de 96 mm.  
4. Rodapé retangular na cor preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização 
a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 
Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 200º C.  
A base deverá ser apoiada por 04 sapatas articuláveis em 
nylon injetado com regulador de altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Dimensões 800 X 490 X 750 mm (LxPxA).  

(LxPxA) – Largura x Profundidade x Altura 

Valor Total da Proposta R$ 15.180,00 
  Quinze Mil  Cento 

e  Oitenta Reais 

 
          

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, contado da data estipulada para sua entrega. 

Prazo de entrega:  DE ACORDO COM O Edital  e seus anexos 

Local de entrega: Indicado na Ordem de Fornecimento. 

Garantia: O prazo mínimo de garantia e validade dos equipamentos consta em cada item especificado; 

 

O material será entregue novo, de primeiro uso, de fabricação nacional ou importada, bem como estar em perfeitas condições de uso e não possuir qualquer tipo de violação e sem qualquer 

ocorrência que demonstre incompatibilidade com cada produto etc. 

 

Todos os produtos ofertados nesta proposta serão entregues novos, conforme solicitação do contratante, de acordo com as especificações e em perfeito estado.  

 

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o período contratado, e trazem inclusos os impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas, inerentes ao objeto licitado. 

 

Declaro que nos preços propostos e naqueles ofertados, por meio de lances, estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis o perfeito fornecimento, tais como: taxas, fretes, 

embalagens, impostos, seguros e outros mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento, entendido que a falta de manifestação implicará em declaração de que todas 

as despesas já estão inclusas.  

 

Declaro estarmos de acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos. 
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Declara que não há no quadro de funcionários da empresa, servidor, ou dirigente de órgão ou entidade pública ou responsável pela licitação (Art. 9°, inciso III da Lei 8.666/93). 
 
Declara expressamente, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta capital, por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição de peças, 
acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida 

 
Declara manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e nova entrega, por conta desta empresa 

 

Responsável pelo empenho: Cristiane Menezes de Freitas 

Representante legal 

R.G.: 3.183.109-5 SSP/SE 

C.P.F.:026.982.575-4 
 

Email: licitacaotechmoveis@outlook.com 

Aracaju/SE, 04 de novembro de 2021. 

 
Cristiane Menezes de Freitas 

Representante legal 

R.G.: 3.183.109-5 SSP/SE 

C.P.F.:026.982.575-4 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
Sr. Chefe SEPAT
 
Considerando o  pedido de diligêcias, evento sei

nº 0969066, foi anexado no sistema proposta retificada item
02, evento  0970396.

Pelo exposto, solicitamos nova análise de
conformidade técnica.

AGRADEÇO ANTECIPADAMENTE.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/11/2021, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970399 e o código CRC 3FE8D6F9.

0003741-12.2021.6.02.8000 0970399v1
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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 novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
Em resposta ao Despacho PREG (0970399) e em

complemento ao nosso Despacho SEPAT (0970302), esta Seção de
Patrimônio, após analisar a proposta retificada do item 02 (0970396),
declara que a mesma ATENDE às exigências de conformidade
técnica do edital.

Segue para continuidade.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 08/11/2021, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970434 e o código CRC FCACEBF7.

0003741-12.2021.6.02.8000 0970434v1
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Pregão Eletrônico

70011 .552021 .16193 .4419 .1782960

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00055/2021 (SRP)

Às 14:30 horas do dia 04 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0003741-12.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00055/2021.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de material permanente - Armários (40 armários alto,
20 armários baixo).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário escritório, material: madeira mdp, quantidade portas: 2 un, quantidade
prateleiras: 3 un, revestimento: laminado melamínico baixa pressão, largura: 80 cm, altura: 160 cm,
características adicionais: puxadores metálicos,sapatas niveladoras, profundidade: 48 cm, tipo: alto, espessura: 25
mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 805,4500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, pelo melhor lance de R$
804,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 2
Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira
mdp, quantidade prateleiras: 2 un, largura: 80 cm, altura: 740 mm, características adicionais: com fechadura
frontal, e puxadores, profundidade: 50 cm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: carvalho malva,
material base: aço com sapatas niveladoras, tipo: baixo, espessura tampo: 25 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 507,5800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, pelo melhor lance de R$
506,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E

EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO E
ESCOLA EIR

Sim Sim 50 R$ 805,0000 R$ 40.250,0000 03/11/2021
15:47:27

Marca: MARTINUCCI 
Fabricante: MARTINUCCI 
Modelo / Versão: SWPAA-0816 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário escritório, material: madeira mdp, quantidade portas: 2
un, quantidade prateleiras: 3 un, revestimento: laminado melamínico baixa pressão, largura: 80 cm, altura:
160 cm, características adicionais: puxadores metálicos,sapatas niveladoras, profundidade: 48 cm, tipo: alto,
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espessura: 25 mm 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 805,0000 32.300.172/0001-77 04/11/2021 14:30:00:373
R$ 804,0000 32.300.172/0001-77 04/11/2021 14:58:41:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

04/11/2021
14:32:46 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 04/11/2021
14:40:17 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

04/11/2021
14:57:19 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

04/11/2021
14:57:19

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance no valor de R$ 805,0000.

Encerramento 04/11/2021
15:02:20 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

04/11/2021
15:02:20 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

04/11/2021
15:23:56

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

04/11/2021
15:25:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

04/11/2021
15:43:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

04/11/2021
15:54:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

05/11/2021
13:38:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

05/11/2021
13:44:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77.

Aceite de proposta 08/11/2021
15:03:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, pelo melhor lance de R$
804,0000.

Habilitação de
fornecedor

08/11/2021
15:38:39

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR - CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Armário escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E

EQUIPAMENTOS
PARA
ESCRITORIO E
ESCOLA EIR

Sim Sim 30 R$ 507,0000 R$ 15.210,0000 03/11/2021
15:47:27

Marca: MARTINUCCI 
Fabricante: MARTINUCCI 
Modelo / Versão: SWPAB_0807 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un,
material porta: madeira mdp, quantidade prateleiras: 2 un, largura: 80 cm, altura: 740 mm, características
adicionais: com fechadura frontal, e puxadores, profundidade: 50 cm, acabamento superficial: laminado
melamínico, cor: carvalho malva, material base: aço com sapatas niveladoras, tipo: baixo, espessura tampo:
25 mm 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 507,0000 32.300.172/0001-77 04/11/2021 14:30:00:373
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R$ 506,0000 32.300.172/0001-77 04/11/2021 15:04:28:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

04/11/2021
14:32:58 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 04/11/2021
14:40:18 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

04/11/2021
15:02:30 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

04/11/2021
15:02:30

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance no valor de R$ 507,0000.

Encerramento 04/11/2021
15:07:31 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

04/11/2021
15:07:31 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

04/11/2021
15:24:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

04/11/2021
15:26:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

05/11/2021
13:39:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

05/11/2021
13:45:02

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77.

Aceite de proposta 08/11/2021
15:38:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, pelo melhor lance de R$
506,0000.

Habilitação de
fornecedor

08/11/2021
15:38:39

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR - CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 04/11/2021
14:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 04/11/2021

14:35:09
Sr.(a) Licitante, boa tarde. O sistema deverá liberar para fase de lances dentro de

alguns instantes. Após o encerramento, iniciaremos a negociação de valores.
Sistema 04/11/2021

14:40:17
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 04/11/2021

14:40:18
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/11/2021
14:40:18

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 04/11/2021
14:57:19

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 805,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:02:19 do dia

04/11/2021.
Sistema 04/11/2021

15:02:20
O item 1 está encerrado.

Sistema 04/11/2021
15:02:30

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 507,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:07:30 do dia

04/11/2021.
Sistema 04/11/2021

15:07:31
O item 2 está encerrado.

Sistema 04/11/2021
15:08:26

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 04/11/2021
15:10:49

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. Preliminarmente devemos questionar sobre a possibilidade de V.

Sª ACEITAR nossa contraproposta considerando a determinação do edital e da
legislação do pregão, aceita R$700,00 para o item 01 e R$500,00 para o item 02?

Pregoeiro 04/11/2021 Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a)
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15:13:51 Licitante, boa tarde. Preliminarmente devemos questionar sobre a possibilidade de V.
Sª ACEITAR nossa contraproposta considerando a determinação do edital e da

legislação do pregão, aceita R$700,00 para o item 01 e R$500,00 para o item 02?
32.300.172/0001-

77
04/11/2021
15:14:02

bOA TARDE! SÓ UM MINUTO

Pregoeiro 04/11/2021
15:14:14

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a)
FAVOR RESPONDER.

Pregoeiro 04/11/2021
15:14:27

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Agradeço e
aguardo.

32.300.172/0001-
77

04/11/2021
15:14:50

item 800,00 item 2 - 500,00

32.300.172/0001-
77

04/11/2021
15:15:40

item 01 - 800,00

Pregoeiro 04/11/2021
15:21:02

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Agradeço,
é possível a aceitação.

Pregoeiro 04/11/2021
15:21:21

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Cumprida
a presente fase, CONVOCAREMOS ANEXO.

32.300.172/0001-
77

04/11/2021
15:22:20

Ok. Grata

Pregoeiro 04/11/2021
15:23:42

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - FAVOR,
ENCAMINHE SUA PROPOSTA ITENS 01 /02 DEVIDAMENTE AJUSTADA AOS VALORES
NEGOCIADOS, CONTENDO A DESCRÇÃO COMPLETA, OBSERVE COM EXATIDÃO AS
EXIGÊNCIAS ANEXO I-A, NÃO REGISTRE MEDIDAS ALTERNATIVAS DOS ARMÁRIOS,
MEDIDAS DEVEM SER EXATAS. DETERMINO O PRAZO DE DUAS HORAS PARA ENVIO.

Sistema 04/11/2021
15:23:56

Senhor fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA
EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 04/11/2021
15:24:04

Senhor fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA
EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 04/11/2021
15:24:16

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - ANEXO
CONVOCADO.

32.300.172/0001-
77

04/11/2021
15:25:19

não está liberado o campo anexo para a empresa

Sistema 04/11/2021
15:25:46

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 04/11/2021
15:26:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 04/11/2021
15:26:44

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - OBSERVE
A DECLARAÇÃO QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA.

Pregoeiro 04/11/2021
15:26:49

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - a)
Declaração expressa, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta capital,
por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição de

peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida

Pregoeiro 04/11/2021
15:27:08

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR -
manutenção em local por ela desejado, correndo todas as despesas, com a retirada e

nova entrega, por sua conta;
Pregoeiro 04/11/2021

15:27:22
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - b) Laudo

de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos por Instituto
Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo INMETRO
ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em conformidade com

a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório;
Pregoeiro 04/11/2021

15:27:36
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - c)

Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios

de internet onde se possam conferir os produtos;
Pregoeiro 04/11/2021

15:27:53
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - d) Dados
do responsável e e-mail para onde deverá ser enviada a Nota de Empenho. Caso

haja alteração (de e-mail ou responsável), a empresa deve informar imediatamente,
uma vez que o envio será feito para o que for informado e o prazo de entrega será

contado a partir de então.
32.300.172/0001-

77
04/11/2021
15:27:55

certo. encaminho pelo email ?

Pregoeiro 04/11/2021
15:29:20

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Os
documentos e informações técnicas são de extrema importância, considerando que a
Unidade Requisitante deste TRIBUNAL deverá atestar a conformidade. Deixando de

apresentar qualquer documento, ou com inconsistências, recusaremos sua proposta.
32.300.172/0001-

77
04/11/2021
15:29:42

COLOCAMOS O CATÁLOGO. COLOCAMOS A ABNT

Pregoeiro 04/11/2021
15:29:48

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - FAVOR
ANEXO AO COMPRASNET, ANEXO CONVOCADO! AGUARDAMOS.
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Pregoeiro 04/11/2021
15:30:12

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR -
AGRADEÇO, AGUARDO.

32.300.172/0001-
77

04/11/2021
15:30:31

E COLOCAMOS N A PROPOSTA QUE ACEITAMOS TODAS AS NORMAS
ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

32.300.172/0001-
77

04/11/2021
15:33:19

SRª PREGOEIRA O CAMPO ANEXAR PLANILHA E ANEXO NÃO ESTÃO LIBERADOS

32.300.172/0001-
77

04/11/2021
15:34:22

COMO FAÇO?

Pregoeiro 04/11/2021
15:41:16

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a)
Licitante, acredito que não fui claro suficiente.

Pregoeiro 04/11/2021
15:43:21

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Vamos
convocar NOVO ANEXO, contudo, A PROSTA ENCAMINHADA REGISTRA "CONFORME
EDITAL E ANEXOS", RETIFIQUE, COLOQUE AS MEDIDAS DOS ARMÁRIOS EXATAS NA

DESCRIÇÃO DO OBJETO, PODE ENCAMINHAR EM APENAS UM ANEXO OS DOIS
ITENS, JUNTO, TB, DECLARAÇÕES, FOLDERS ETC.

Sistema 04/11/2021
15:43:51

Senhor fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA
EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 04/11/2021
15:51:09

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a)
Licitante, RETIFICANDO A ÚLTIMA MENSAGEM, ENCAMINHE AS DECLARAÇÕES E
FOLDERS A PROPOSTA NÃO PRECISA ANEXAR. VAMOS SUBMETER À UNIDADE
REQUISITANTE PARA ANÁLISE. AGUARDAMOS DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA,
Pregoeiro 04/11/2021

15:51:49
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - 3.4.1.

Declaração expressa, de que prestará garantia do mobiliário gratuita nesta capital,
por no mínimo 60 meses para todos os bens, quanto aos reparos, substituição de

peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de fabricação e de
funcionamento ou que a contratada recolherá o(s) bem(ns) para efetuar a devida

manutenção em local por ela desejado
Pregoeiro 04/11/2021

15:52:12
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - 3.4.2.

Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Relatório de Ensaio, emitidos por
Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou Laboratório Particular acreditado pelo

INMETRO ou pela ABNT, comprovando que os produtos ofertados estão em
conformidade com a Norma ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritório;

Pregoeiro 04/11/2021
15:52:30

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - 3.4.3.
Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos

produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios
de internet onde se possam conferir os produtos.

Pregoeiro 04/11/2021
15:53:25

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - EM
RESUMO: DECLARAÇÃO DE GARANTIA/ LAUDO E CATÁLOGO.

Pregoeiro 04/11/2021
15:53:34

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR -
AGUARDAMOS.

Sistema 04/11/2021
15:54:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, enviou o anexo para o ítem 1.

32.300.172/0001-
77

04/11/2021
15:55:51

laudo e catálogo já foram enviados já consta nos documentos. declarações enviei
junto a proposta.

32.300.172/0001-
77

04/11/2021
15:56:03

OBRIGADA PELA ATENÇÃO

Pregoeiro 04/11/2021
16:02:28

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Agradeço,
vamos encaminhar a sua proposta à Unidade Requisitante a fim de analisar a

conformidade técnica, razão pela qual suspenderemos o pregão. Fica reagendado
para amanha dia 05 às 13h e 30 minutos. Mais uma vez obrigado boa tarde e até

amanhã.
32.300.172/0001-

77
04/11/2021
16:03:03

bOA TARDE. ATÉ AMANHÃ

Pregoeiro 05/11/2021
13:30:56

Sr.(a) Licitante, BOA TARDE.

Pregoeiro 05/11/2021
13:32:14

Sr.(a) Licitante, a Unidade responsável pela elaboração do termo de referência,
ANEXO I, edital, SOLICITOU QUE V.Sª REGISTRE NA PROPOSTA O SEGUINTE:

Pregoeiro 05/11/2021
13:33:39

"As chapas de madeiras utilizadas na confecção dos mobiliários (itens 01 e 02),
conforme exigências das características gerais, transcritas abaixo:

Pregoeiro 05/11/2021
13:34:15

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR -
"Características Gerais (para todas as partes em madeira do produto)" As chapas de

madeira
Pregoeiro 05/11/2021

13:34:44
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - 1º

confeccionado em MDP, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas
e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em
ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm,

texturizado, semi-fosco, e antirreflexo
Pregoeiro 05/11/2021

13:35:13
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR -

2ºresistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR
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14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de
ensaio

Pregoeiro 05/11/2021
13:35:37

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - 3ºo bordo
que acompanha todo o contorno do tampo, corpo e portas deve ser encabeçado com
fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt,

com arestas arredondadas.
Pregoeiro 05/11/2021

13:36:01
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - 4º

densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6,
resistência à flexão estática kgf/cm² = 163.

32.300.172/0001-
77

05/11/2021
13:36:40

bOA TARDE. OK

Pregoeiro 05/11/2021
13:37:12

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - 5º
confirmamos que os armários dos mostruários são dotados de rodapé (base)

retangular, conforme exigido no subitem 4, das características específicas dos itens
01 e 02. "

Pregoeiro 05/11/2021
13:38:01

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - PELO
EXPOSTO, REGISTRE/ACRESCENTE NA PROPOSTA OS ITENS INFORMADOS NO CHAT,

1 a 5.
Pregoeiro 05/11/2021

13:38:37
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a)

Licitante, VAMOS CONVOCAR ANEXO, PRAZO PARA RETIFICAÇÃO E INCLUSÃO DOS
APONTAMENTOS DUAS HORAS.

Sistema 05/11/2021
13:38:52

Senhor fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA
EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 05/11/2021
13:39:01

Senhor fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA
EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 05/11/2021
13:39:53

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - ANEXO
CONVOCADO, AGUARDAMOS A PROPOSTA COM O REGISTRO DOS APONTAMENTOS

EXPOSTOS NA PRESENTE SESSÃO. AGRADEÇO.
Sistema 05/11/2021

13:44:40
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 05/11/2021

13:45:02
Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 05/11/2021

13:52:09
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a)

Licitante, acuso o recebimento do arquivo, aguarde um instante.
32.300.172/0001-

77
05/11/2021
13:57:12

OK!

Pregoeiro 05/11/2021
13:58:12

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a)
Licitante, encaminharemos a sua proposta devidamente retificada à Unidade

demandante deste Regional. Suspenderemos a sessão a fim, da mesma forma,
analisar toda documentação de habilitação. Reagendaremos para o dia 08 próxima

segunda feira às 15horas. Mais uma vez agradeço e desejo um ótimo final de
semana!

32.300.172/0001-
77

05/11/2021
13:59:09

bOM FINAL DE SEMANA

Pregoeiro 08/11/2021
15:03:39

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a)
Licitante, boa tarde. A proposta item 01 foi aceita pela Unidade Requisitante, quanto
a 02, estamos aguardando. Peço que permaneça conectado. Retornaremos às 16h.

32.300.172/0001-
77

08/11/2021
15:05:50

Boa tarde! ok

Pregoeiro 08/11/2021
15:38:14

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a)
Licitante, a Unidade requisitante registrou, agora a pouco, a conformidade técnica da
sua proposta item 02, procedermos com a aceitação e logo em seguida os atos finais
visando o encerramento da sessão, considerando que a documentação de habilitação

apresentada por V.Sª não possui inconsistências. Obrigado pela participação
Sistema 08/11/2021

15:38:43
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 08/11/2021

15:39:33
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/11/2021 às

16:02:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 04/11/2021
13:24:47

Alteração equipe 04/11/2021
13:24:53

Abertura da
sessão pública

04/11/2021
14:30:00 Abertura da sessão pública
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Encerramento da
análise de
propostas

04/11/2021
14:40:17

Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

04/11/2021
15:08:26 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

04/11/2021
16:03:28

Previsão de reabertura: 05/11/2021 13:30:00; suspensão administrativa análise de
documentos técnicos e proposta

Reativação 05/11/2021
13:30:07

Suspensão
administrativa

05/11/2021
14:00:21

Previsão de reabertura: 08/11/2021 15:00:00; análise final de proposta e
documentos de habilitação

Reativação 08/11/2021
15:01:44

Abertura do prazo 08/11/2021
15:38:43 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

08/11/2021
15:39:33 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/11/2021 às 16:02:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:06 horas do dia
08 de novembro de 2021, 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   

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37
408259449

Assinado de forma digital 
por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:374082594
49 
Dados: 2021.11.08 
16:14:38 -03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00055/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR
ItemDescrição Unidade de FornecimentoQuantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Armário escritório Unidade 50 R$ 805,4500 R$ 804,0000 R$ 40.200,0000
Marca: MARTINUCCI 
Fabricante: MARTINUCCI 
Modelo / Versão: SWPAA-0816
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:  Armário escritório, material: madeira mdp, quantidade portas: 2 un, quantidade
prateleiras: 3 un, revestimento: laminado melamínico baixa pressão, largura: 80 cm, altura: 160 cm, características adicionais:
puxadores metálicos,sapatas niveladoras, profundidade: 48 cm, tipo: alto, espessura: 25 mm

2 Armário escritório Unidade 30 R$ 507,5800 R$ 506,0000 R$ 15.180,0000
Marca: MARTINUCCI 
Fabricante: MARTINUCCI 
Modelo / Versão: SWPAB_0807
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira
mdp, quantidade prateleiras: 2 un, largura: 80 cm, altura: 740 mm, características adicionais: com fechadura frontal, e puxadores,
profundidade: 50 cm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: carvalho malva, material base: aço com sapatas
niveladoras, tipo: baixo, espessura tampo: 25 mm

Total do Fornecedor: R$ 55.380,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 55.380,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00055/2021 (SRP) 
 

Às 16:06 horas do dia 08 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00055/2021, referente ao
Processo nº 0003741-12.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário escritório, material: madeira mdp, quantidade portas: 2 un, quantidade
prateleiras: 3 un, revestimento: laminado melamínico baixa pressão, largura: 80 cm, altura: 160 cm, características
adicionais: puxadores metálicos,sapatas niveladoras, profundidade: 48 cm, tipo: alto, espessura: 25 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 805,4500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR , pelo melhor lance de R$
804,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/11/2021
16:06:35

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, Melhor lance: R$ 804,0000

Item: 2
Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira
mdp, quantidade prateleiras: 2 un, largura: 80 cm, altura: 740 mm, características adicionais: com fechadura frontal,
e puxadores, profundidade: 50 cm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: carvalho malva, material
base: aço com sapatas niveladoras, tipo: baixo, espessura tampo: 25 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 507,5800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR , pelo melhor lance de R$
506,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/11/2021
16:06:38

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, Melhor lance: R$ 506,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5750 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0968973

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA ITENS 01 e 02 0970302; 0970434

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

ANÁLISE E RETIFICAÇÃO PELA UNIDADE REQUISITANTE,
AVALIADA PELO PREGOEIRO, CERTIDÃO ABNT E CATÁLOGO
ITENS ARMÁRIOS 0970365

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X   

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
DOCUMENTOS SICAF/CRC/NC/ 0970362

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES EMPRESAS TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA

0970360

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0970369

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0970359

18.2 – Declaração que a empresa não emprega X  CONFORME ITEM 18.1
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menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X VER ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  INFORMADO ITEM 10 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
 

NÃO OCORREU RECURSO

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0970553

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO
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VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0970559

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas ITENS 01 e 02 0969877, 0970396

Resultado Fornecedor - 0970557

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/11/2021, às 11:20, 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
0970560 e o código CRC CC86D422.

0003741-12.2021.6.02.8000 0970560v3
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PROCESSO : 0003741-12.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 55/2021

 

Parecer nº 1363 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 55/2021, objetivando o Registro
de Preços de material permanente - Armários (40 armários alto, 20
armários baixo), a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, conforme  termo de referência (0948836),
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (0936994 e
0953319) e especificações descritas nos seus Anexos I e II (0948888
e 0948895).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força da

Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI nº 0004888-
15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua obrigatoriedade em
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, temos que o ANEXO
XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –
PREGÃO foi lançado no  evento SEI nº 0970560. Passo à análise do
procedimento fazendo juntada da lista de competência desta
unidade, conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 0957611 e
0960087
DOU - 0959435 e
0961273
Portal - 0959982 e
0961274

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 0957611 e
0960087
DOU - 0959435 e
0961273
Portal - 0959982 e
0961274
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
15/10/2021
(Comprasnet)
18/10/2021 (DOU)
18/10/2021
(Portal)
Ata Pregão
55/2021 (0970553)
- 04/11/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
55/2021 (0970553)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
 0970559

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por fornecedor -
0970557

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme contido
na Informação
5750 - 0970560

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0970560

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
Item 1 - 0969877
Item 2 - 0970396

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 1 - 0970302
Item 2 - 0970434

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 0970360
CADIN: 0970369
 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5750 -
 0970560
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Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 55/2021,
que objetivou o Registro de Preços 
Armários (40 armários alto, 20 armários baixo), a fim de atender a
demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (0970557), tendo como licitante
vencedor dos itens 1 e 2, a EMPRESA TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA  EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77, pelo melhor lance no valor
total de R$ 55.380,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta
reais).

 

À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
09/11/2021, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 09/11/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 09/11/2021, às 18:32, 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
0971395 e o código CRC FB34F795.

0003741-12.2021.6.02.8000 0971395v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 10 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 55/2021, objetivando o
Registro de Preços de material permanente - Armários (40
armários alto, 20 armários baixo), a fim de atender a demanda
das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
 termo de referência (0948836), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0936994 e 0953319) e
suas especificações.

 
Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº

1363/2021 (0971395), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral concluiu pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado na modalidade pregão, na forma
eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93,
entendendo não haver óbice à homologação do PE nº 55/2021,
conforme Resultado por Fornecedor (0970557), tendo como
licitante vencedor dos itens 1 e 2, a EMPRESA TECH MOVEIS
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77, pelo melhor
lance no valor total de R$ 55.380,00 (cinquenta e cinco mil
trezentos e oitenta reais).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de

todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
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Decreto nº 5.450/2005.
 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/11/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971782 e o código CRC 07856435.
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PROCESSO : 0003741-12.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico.  Registro de Preços de material permanente - Armários

 

Decisão nº 2708 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1363/2021 (0971395), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 55/2021, que tem por
objeto o Registro de Preços de material permanente - Armários (40
armários alto, 20 armários baixo), conforme Termo de Referência
(0948836) e suas especificações, aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração, por meio dos Despachos GSAD 0936994 e 0953319.

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no artigo 48, § 1º, do Decreto nº
10.024/2019, CONVOCO, para a devida assinatura da Ata de
Registro de Preços, o licitante vencedor dos itens 1 e 2, a Empresa
TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E
ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77, pelo
melhor lance no valor total de R$ 55.380,00 (cinquenta e cinco
mil trezentos e oitenta reais), de acordo com o Resultado por
Fornecedor (0970557) e em conformidade com a Ata de Realização
do Pregão Eletrônico (0970553), mais o Termo de Adjudicação
(0970559).

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/11/2021, às 17:13, 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
0974369 e o código CRC 2837D3AE.

0003741-12.2021.6.02.8000 0974369v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00055/2021 (SRP)

Às 17:57 horas do dia 17 de novembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003741-12.2021,
Pregão nº 00055/2021.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário escritório, material: madeira mdp, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras:
3  un,  revestimento:  laminado melamínico  baixa  pressão,  largura:  80 cm,  altura:  160 cm,  características  adicionais:
puxadores metálicos,sapatas niveladoras, profundidade: 48 cm, tipo: alto, espessura: 25 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 805,4500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para:  TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR ,  pelo melhor lance de  R$
804,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/11/2021
16:06:35 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF:

32.300.172/0001-77, Melhor lance: R$ 804,0000

Homologado 17/11/2021
17:57:19

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira mdp,
quantidade  prateleiras:  2  un,  largura:  80  cm,  altura:  740  mm,  características  adicionais:  com fechadura  frontal,  e
puxadores, profundidade: 50 cm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: carvalho malva, material base: aço
com sapatas niveladoras, tipo: baixo, espessura tampo: 25 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 507,5800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para:  TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR ,  pelo melhor lance de  R$
506,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=987361&t...
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Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/11/2021
16:06:38 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR, CNPJ/CPF:

32.300.172/0001-77, Melhor lance: R$ 506,0000

Homologado 17/11/2021
17:57:22

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=987361&t...
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura:  04/11/2021 14:30

Número da portaria:  PORTARIA 168/2021

Data de portaria:  07/04/2021

Número do processo:  0003741-12.2021

Número do pregão:  00055/2021 (SRP)

Objeto:  Registro de Preços de material permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários baixo).

    Item 1

Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário escritório, material: madeira mdp, quantidade portas: 2 un, quantidade prateleiras:
3  un,  revestimento:  laminado melamínico  baixa  pressão,  largura:  80 cm,  altura:  160 cm,  características  adicionais:
puxadores metálicos,sapatas niveladoras, profundidade: 48 cm, tipo: alto, espessura: 25 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 805,4500

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E
ESCOLA EIR 50 R$ 804,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: Data/Hora Final:
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 804,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Sem formação de
cadastro de reserva

17/11/2021
17:57:21 758.180.784-34 Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de

fornecedores aptos à formação do Cadastro.

    Item 2

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=987361&...
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Descrição: Armário escritório
Descrição Complementar: Armário escritório, material: mdp, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira mdp,
quantidade  prateleiras:  2  un,  largura:  80  cm,  altura:  740  mm,  características  adicionais:  com fechadura  frontal,  e
puxadores, profundidade: 50 cm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: carvalho malva, material base: aço
com sapatas niveladoras, tipo: baixo, espessura tampo: 25 mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 507,5800

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E
ESCOLA EIR 30 R$ 506,0000

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: Data/Hora Final:
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 506,0000

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Sem formação de
cadastro de reserva

17/11/2021
17:57:24 758.180.784-34 Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de

fornecedores aptos à formação do Cadastro.

Fim do documento

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=987361&...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

demais medidas cabíveis, inclusive convocação do
adjudicatário para assinatura da competente ata de registro de
preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2021, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974901 e o código CRC C00B5625.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021111900197
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Nº 217, sexta-feira, 19 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

n° 8.666/1993. PAV nº0002290-26.2021.4.05.7000 TRF5ªR.Valor:R$12.000,00(doze mil
reais) Recursos Orçamentários: NE n°565/2021, datada de 04/11/2021, na modalidade
global, no valor de R$ R$ 1.000,00 (mil reais). PTRES-168455, ED-339039. Vigência: 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 17/10/2021.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Fábia
Marques Braga, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004449-62.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 51/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2021, e
que foi adjudicado às empresas: a) MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 24.174.062/0001-88, Item 1, pelo valor total de R$ 15.360,00 (quinze mil trezentos e
sessenta reais), b) DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 64.106.552/0001-61, Item 2, pelo valor total de R$ 2.509,80 (dois mil
quinhentos e nove reais e oitenta centavos) e c) S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ
sob o n° 40.457.662/0001-00, Item 3, pelo valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais);
e autorizou a contratação das empresas com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021

Processo Administrativo SEI nº 0003741-12.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 55/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços de material permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários
baixo), para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, convocando para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços à empresa TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77, vencedora dos
itens 1 e 2, pelo valor total de R$ 55.380,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta
reais); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º,
do Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004561-31.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 60/2021, que tem por objeto a
contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste
Tribunal, adjudicado à empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 02.213.325/0005-01, pelo valor total de R$ 655.020,00 (seiscentos e
cinquenta e cinco mil e vinte reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no
art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

Proc. SEI nº 0001862-67.2021.6.02.8000. Objeto: contratação de empresa do ramo da
construção civil com o objetivo de executar os serviços de reforma no prédio do Fórum
Eleitoral de Arapiraca, com fornecimento de material e mão de obra. Data da entrega dos
envelopes e abertura da habilitação: dia 07/12/2021, às 14h. Local: 6º andar do TRE/AL.

O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tre-
al.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/tomada-de-precos-2021 ou em mídia digital fornecida pelo requerente, no 6º andar
do prédio sede do TRE/AL, na SLC, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar em contato diretamente com a SLC através dos
telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda, pelo e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Maceió, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0007437-56..2021. Objeto: Aquisição de 01 (um) Carrinho para
transporte de livros em biblioteca, conforme especificações descritas no ANEXO I-A do
Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00067-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/12/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004679-07.2021. Objeto: Aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. . Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº
377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00068-2021. Entrega
das Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 09/12/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0007391-67.2021. Objeto: Aquisição de material permanente -
condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A
do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00066-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/12/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0006659-86.2021. Objeto: Aquisição de material de manutenção
para equipamentos de climatização do tipo split, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. . Total de Itens Licitados: 8. Edital: 19/11/2021 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00065-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 17/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0001839-94.2021. Objeto: Sanitização diária das áreas internas e
externas, e veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Cartórios Eleitorais e
Postos Avançados - conforme descrito no edital. O modelo da proposta está descrito no
item 18 do Termo de Referência (Anexo do edital). O valor máximo dos itens está descrito
no item 5 dos Estudos Preliminares (Anexo do edital). O TRE/AP NÃO CONTRATA SE R V I ÇO S
ACIMA DO VALOR ESTIMADO.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 13h59 às
17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00032-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 13h59 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/12/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre
disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital..

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2021) 70029-00001-2021NE000068

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0002373-38.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
no serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças de
reposição, componentes e acessórios, em 01 (um) elevador de passageiros com três
paradas, 02 (dois) elevadores de passageiros com cinco paradas, e 01 (uma) plataforma de
elevação para pessoas com mobilidade reduzida.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
19/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central -
Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00033-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 01/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Termo de Cooperação nº 027/2021, firmado entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO AS
BAHIA. OBJETO: Projeto "Integração camuflada". FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93.
Processo SEI n.º 0018547-68.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contatos da data
da assinatura. ASSINATURA: 21/10/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Roberto Maynard Frank, pelo
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e o Sr. Ricardo César Mandarino Barreto, pela SSP-BA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0143088-13.2020. Objeto: Registro de Preço visando a eventual
aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem.. Total de Itens Licitados: 24.
Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150, Paralela -
Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00036-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 03/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital
está disponível no endereço www.gov.br/compras bem como no site do Tribunal no
endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através do Telefone
71- 3373-7084..

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/11/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 9986/2021. Objeto: Eventual aquisição de equipamentos e
utensílios para escritório.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00048-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 18/11/2021) 70007-00001-2021NE000001
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 15/2021 

 
Processo nº 0003741-12.2021.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 55/2021 

 
 

Aos 24 dias do mês novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a ESCOLA DE FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR/BA (EsFCEx/CSM), com endereço na Rua 
Território do Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP: 41830-540, fone: (73) 3634-
3461, neste ato representada por Sérgio Henrique Costa Chagas, RG nº 011104264, 
CPF nº 025.217.137-32, E-MAIL: digolila@gmail.com, doravante denominado Órgão 
Participante, resolvem registrar os preços ofertados pela empresa TECH MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
nº 32.300.172/0001-77, sediada na Rua Santo Amaro, nº 64 - Centro, Aracaju-SE, CEP 
49010-290, fone (79) 3019-8591, E-MAIL: licitacaotechmoveis@outlook.com, 
representada por Cristiane Menezes de Freitas, CPF 026.982.575-4, RG 3.183.109-5 
SSP/SE, para eventual fornecimento  dos  materiais  abaixo  relacionados,  conforme  
condições  descritas  nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 55/2021, nos termos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  
e  Contratos  Administrativos),  do  Decreto  nº  10.024, de 20 de setembro de 2019,  
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 

 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2021: 

 
 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
MARCA 

 
UNID. 

QUANT. 
TOTAL 
REGIS 

TRADA 
PARA  

EsFCEx/
CSM 

QUANT. 
TOTAL 
REGIS 

TRADA 
PARA  

TRE-AL 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ARMÁRIO ALTO - Armário 
alto com 03 prateleiras 
reguláveis, 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves 
escamoteáveis, cor ovo. 
Características Gerais (para 
todas as partes em madeira 
do produto) As chapas de 
madeira deverão: 1. Ser 
confeccionadas em MDP, 
madeira selecionada de 
eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARTINUC
CI - MOD. 
SWPAA-

0816 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
804,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40.200,00 
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sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as 
faces com filme termo 
prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e 
antirreflexo. 2. Ter 
resistência à tração 
superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - 
Métodos de ensaio. 3. Ter o 
bordo que acompanha todo 
o contorno do tampo, corpo 
e portas deve ser 
encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 
4. Ter a densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 
163 1. Tampo superior 
(Espessura: 25 mm) 2. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 
01 tampo inferior e 03 
prateleiras móveis) com 18 
mm de espessura. Os 
bordos não aparentes do 
conjunto são encabeçados 
em fita de poliestireno com 
0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com 
adesivo hot melt. As laterais 
e o fundo devem ter 
furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 
pontos de apoio por 
prateleira. As prateleiras 
móveis devem ser apoiadas 
por suportes metálicos em 
Zamak, fixados com rosca 
com pino vertical para 
impedir deslizamento 
horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve 
ser feita por meio de 
acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. 01 prateleira 
fixada, na parte superior, 
deixando o primeiro vão 
com 340 a 360mm. As 03 
prateleiras deverão ser 
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removíveis e reguláveis de 
no máximo em 7 em 7 cm e 
deverão ser sustentadas 
através de suportes de alta 
qualidade, reforçados para 
suportar um peso mínimo 
de 30 Kg por prateleira. 3. 
Portas com giro de no 
mínimo 180º graus e com 
18 mm de espessura. O par 
de portas deve ser 
sustentada em seis 
dobradiças tipo Top (3 por 
porta), em Zamak com 
acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 
5 mm altura. Cada 
dobradiça deverá ser fixada 
por 5 parafusos. A porta 
direita deverá ter fechadura 
cilíndrica com travamento 
por lingueta com 02 chaves 
(principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis 
(dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. A 
porta esquerda deverá ser 
automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de 
portas com apenas uma 
operação. Ambas as portas 
deverão ser dotadas de 
puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak com 
rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A 
fixação dos mesmos deverá 
ser feita por dois parafusos, 
à razão de 96 mm. 4. 
Rodapé retangular na cor 
preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 
50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura 
eletrostática em tinta epóxi 
em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 
200º C. A base deverá ser 
apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon 
injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será 
contornar eventuais 
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desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas 
da base do armário. 
Dimensões: 800 X 490 X 
1650 mm (LxPxA). (LxPxA) – 
Largura x Profundidade x 
Altura. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMÁRIO BAIXO - Armário 
baixo, com 01 prateleira 
regulável e 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves 
escamoteáveis, cor ovo. As 
chapas de madeira deverão: 
1. Ser confeccionado em 
MDP, selecionadas de 
eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina 
sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as 
faces com filme termo 
prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. 2. Ter 
resistência à tração 
superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - 
Métodos de ensaio. 3. Ter o 
bordo que acompanha todo 
o contorno do tampo, corpo 
e portas deve ser 
encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 4. 
Ter s densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 
163 Características 
Específicas 1. Tampo 
superior (Espessura: 25 
mm) 2. Corpo (02 laterais, 
01 fundo, 01 tampo inferior 
e 01 prateleira regulável) 
com 18 mm de espessura. 
Os bordos não aparentes do 
conjunto são encabeçados 
em fita de poliestireno com 
0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com 
adesivo hot melt. As laterais 
devem ter furações para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTINUC
CI - MOD. 

SWPAB_08
07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 506,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.180,00 
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regulagem da prateleira em 
toda a altura útil do armário, 
com 04 pontos de apoio por 
prateleira. A prateleira deve 
ser apoiada por suportes 
metálicos em Zamak, 
fixados com rosca com pino 
vertical para impedir 
deslizamento horizontal da 
prateleira. A montagem das 
peças deve ser feita por 
meio de acessórios internos, 
como cavilhas e parafusos 
ocultos tipo minifix, 
reforçados para suportar um 
peso mínimo de 30 Kg por 
prateleira. 3. Portas de giro 
de no mínimo 180º grause 
com 18 mm de espessura. O 
par de Portas deve ser 
sustentada em 04 
dobradiças tipo Top (2 por 
porta), em Zamak com 
acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 
5 mm altura. Cada 
dobradiça deverá ser fixada 
por 5 parafusos. A porta 
direita deverá ter fechadura 
cilíndrica com travamento 
por lingueta com 02 chaves 
(principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis 
(dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. A 
porta esquerda deverá ser 
automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de 
portas com apenas uma 
operação. Ambas as portas 
deverão ser dotadas de 
puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak com 
rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A 
fixação dos mesmos deve 
ser feita por dois parafusos, 
à razão de 96 mm. 4. 
Rodapé retangular na cor 
preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 
50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura 
eletrostática em tinta epóxi 
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em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 
200º C. A base deverá ser 
apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon 
injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será 
contornar eventuais 
desníveis de piso. 
Dimensões 800 X 490 X 750 
mm (LxPxA). (LxPxA) – 
Largura x Profundidade x 
Altura 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do 
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 16 3.1 do 
edital do PE nº 55/2021: 

 
1.2.1 Cadastro reserva para o item 1: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

---- ---- ---- ---- 
 
1.2.2 Cadastro reserva para o item 2: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

---- ---- ---- ---- 
 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 

 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será 
enviada por e-mail. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 

 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 

 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
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vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 

 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 

 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) 
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente 
Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 

contratante: 
 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste 
Edital, que venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 
Gestor contratual; 

 
c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor 
Contratual, para acompanhamento de todas as etapas do certame e 
Contrato; 

 
d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua 
substituição; 

 
e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 

 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas 
na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições 
de idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) 
que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do 
serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a) Fornecer os mobiliários 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. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso; 

 
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 e os 
serviços; 

 
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, 
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal 
não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas dependências 
próprias ou alugadas. 

 
f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e 
quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis 
serviços futuros; 

 
g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de 
mão-de- obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

 
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados válidos 
para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de Empenho e Ordem 
de Fornecimento. 

 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
6.1. 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: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 
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f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
6.2. 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. 

 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

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

 
a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 
b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais 
prazos, até o máximo de trinta dias. 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 

da(s) 

multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 

 
6.4.4. Poderão ser aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:  suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
6.4.5. 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. 

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

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
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será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e 
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de 
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do serviço, 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. 
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993,  acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 

6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
 
7- DO PAGAMENTO. 

 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

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

 
7.6. 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% 
 

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

8.1. Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship 
Council) ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 

 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 

 
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, 
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 

 
10.1. O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 

 
 

11 – DO FORO. 
 

11.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado 
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com  exclusão  de  
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, 
em duas            vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue 
assinado pelas partes. 
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Maceió, 24 de novembro de 2021. 
 

Pelo TRE/AL: 

 

 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE-AL 

 
 

Pela EsFCEx/CSM: 
 
 
 
 
 

 
Sérgio Henrique Costa Chagas 

 
 
 

Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 

 
Cristiane Menezes de Freitas  

Representante legal 
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Encaminho, para fins de Check list, a Ata de Registro de Preços n° 15/2021, evento SEI
nº 0977891.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 23/11/2021, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977893 e o código CRC 12781E06.

0003741-12.2021.6.02.8000 0977893v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.300.172/0001-77 DUNS®: 920727691
Razão Social: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI
Nome Fantasia: TECH MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 15/01/2022
FGTS 03/12/2021
Trabalhista Validade: 17/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/01/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 27/02/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 23/11/2021 18:48 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0003741-12.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  0974369 
 0977891

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  0977923 

 0977928
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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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 SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0977930, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 23/11/2021, às 18:58, 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
0977933 e o código CRC FCB81432.
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E-mail - 0978179

Data de Envio: 
  24/11/2021 13:56:02

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacaotechmoveis@outlook.com

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 15/2021, PARA ASSINATURA

Mensagem: 
  
Prezada Sra. Cristiane Menezes de Freitas
Representante da empresa TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 15/2021 (Processo SEI n.º 0003741-12.2021.6.02.8000- TRE/AL), tendo
como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.

Desta feita, solicito os seus préstimos para abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 vias, assinar e
devolver as duas vias assinadas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs.: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, preferencialmente, e devolver para o
email: slc@tre-al.jus.br, na data de hoje ou o mais breve possível.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0977891_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECO_N__15_2021__PA_SEI_0003741_12.2021_TECH_MOVEIS.pdf

E-mail SLC 0978179         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 513



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 15/2021                                                                                          1 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 15/2021 

 
Processo nº 0003741-12.2021.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 55/2021 

 
 

Aos 24 dias do mês novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a ESCOLA DE FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR/BA (EsFCEx/CSM), com endereço na Rua 
Território do Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP: 41830-540, fone: (73) 3634-
3461, neste ato representada por Sérgio Henrique Costa Chagas, RG nº 011104264, 
CPF nº 025.217.137-32, E-MAIL: digolila@gmail.com, doravante denominado Órgão 
Participante, resolvem registrar os preços ofertados pela empresa TECH MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
nº 32.300.172/0001-77, sediada na Rua Santo Amaro, nº 64 - Centro, Aracaju-SE, CEP 
49010-290, fone (79) 3019-8591, E-MAIL: licitacaotechmoveis@outlook.com, 
representada por Cristiane Menezes de Freitas, CPF 026.982.575-4, RG 3.183.109-5 
SSP/SE, para eventual fornecimento  dos  materiais  abaixo  relacionados,  conforme  
condições  descritas  nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 55/2021, nos termos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  
e  Contratos  Administrativos),  do  Decreto  nº  10.024, de 20 de setembro de 2019,  
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 

 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2021: 

 
 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
MARCA 

 
UNID. 

QUANT. 
TOTAL 
REGIS 

TRADA 
PARA  

EsFCEx/
CSM 

QUANT. 
TOTAL 
REGIS 

TRADA 
PARA  

TRE-AL 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ARMÁRIO ALTO - Armário 
alto com 03 prateleiras 
reguláveis, 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves 
escamoteáveis, cor ovo. 
Características Gerais (para 
todas as partes em madeira 
do produto) As chapas de 
madeira deverão: 1. Ser 
confeccionadas em MDP, 
madeira selecionada de 
eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARTINUC
CI - MOD. 
SWPAA-

0816 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
804,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40.200,00 
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sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as 
faces com filme termo 
prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e 
antirreflexo. 2. Ter 
resistência à tração 
superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - 
Métodos de ensaio. 3. Ter o 
bordo que acompanha todo 
o contorno do tampo, corpo 
e portas deve ser 
encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 
4. Ter a densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 
163 1. Tampo superior 
(Espessura: 25 mm) 2. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 
01 tampo inferior e 03 
prateleiras móveis) com 18 
mm de espessura. Os 
bordos não aparentes do 
conjunto são encabeçados 
em fita de poliestireno com 
0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com 
adesivo hot melt. As laterais 
e o fundo devem ter 
furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 
pontos de apoio por 
prateleira. As prateleiras 
móveis devem ser apoiadas 
por suportes metálicos em 
Zamak, fixados com rosca 
com pino vertical para 
impedir deslizamento 
horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve 
ser feita por meio de 
acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. 01 prateleira 
fixada, na parte superior, 
deixando o primeiro vão 
com 340 a 360mm. As 03 
prateleiras deverão ser 
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removíveis e reguláveis de 
no máximo em 7 em 7 cm e 
deverão ser sustentadas 
através de suportes de alta 
qualidade, reforçados para 
suportar um peso mínimo 
de 30 Kg por prateleira. 3. 
Portas com giro de no 
mínimo 180º graus e com 
18 mm de espessura. O par 
de portas deve ser 
sustentada em seis 
dobradiças tipo Top (3 por 
porta), em Zamak com 
acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 
5 mm altura. Cada 
dobradiça deverá ser fixada 
por 5 parafusos. A porta 
direita deverá ter fechadura 
cilíndrica com travamento 
por lingueta com 02 chaves 
(principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis 
(dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. A 
porta esquerda deverá ser 
automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de 
portas com apenas uma 
operação. Ambas as portas 
deverão ser dotadas de 
puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak com 
rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A 
fixação dos mesmos deverá 
ser feita por dois parafusos, 
à razão de 96 mm. 4. 
Rodapé retangular na cor 
preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 
50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura 
eletrostática em tinta epóxi 
em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 
200º C. A base deverá ser 
apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon 
injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será 
contornar eventuais 
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desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas 
da base do armário. 
Dimensões: 800 X 490 X 
1650 mm (LxPxA). (LxPxA) – 
Largura x Profundidade x 
Altura. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMÁRIO BAIXO - Armário 
baixo, com 01 prateleira 
regulável e 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves 
escamoteáveis, cor ovo. As 
chapas de madeira deverão: 
1. Ser confeccionado em 
MDP, selecionadas de 
eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina 
sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as 
faces com filme termo 
prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. 2. Ter 
resistência à tração 
superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - 
Métodos de ensaio. 3. Ter o 
bordo que acompanha todo 
o contorno do tampo, corpo 
e portas deve ser 
encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 4. 
Ter s densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 
163 Características 
Específicas 1. Tampo 
superior (Espessura: 25 
mm) 2. Corpo (02 laterais, 
01 fundo, 01 tampo inferior 
e 01 prateleira regulável) 
com 18 mm de espessura. 
Os bordos não aparentes do 
conjunto são encabeçados 
em fita de poliestireno com 
0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com 
adesivo hot melt. As laterais 
devem ter furações para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTINUC
CI - MOD. 

SWPAB_08
07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 506,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.180,00 
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regulagem da prateleira em 
toda a altura útil do armário, 
com 04 pontos de apoio por 
prateleira. A prateleira deve 
ser apoiada por suportes 
metálicos em Zamak, 
fixados com rosca com pino 
vertical para impedir 
deslizamento horizontal da 
prateleira. A montagem das 
peças deve ser feita por 
meio de acessórios internos, 
como cavilhas e parafusos 
ocultos tipo minifix, 
reforçados para suportar um 
peso mínimo de 30 Kg por 
prateleira. 3. Portas de giro 
de no mínimo 180º grause 
com 18 mm de espessura. O 
par de Portas deve ser 
sustentada em 04 
dobradiças tipo Top (2 por 
porta), em Zamak com 
acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 
5 mm altura. Cada 
dobradiça deverá ser fixada 
por 5 parafusos. A porta 
direita deverá ter fechadura 
cilíndrica com travamento 
por lingueta com 02 chaves 
(principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis 
(dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. A 
porta esquerda deverá ser 
automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de 
portas com apenas uma 
operação. Ambas as portas 
deverão ser dotadas de 
puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak com 
rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A 
fixação dos mesmos deve 
ser feita por dois parafusos, 
à razão de 96 mm. 4. 
Rodapé retangular na cor 
preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 
50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura 
eletrostática em tinta epóxi 
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em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 
200º C. A base deverá ser 
apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon 
injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será 
contornar eventuais 
desníveis de piso. 
Dimensões 800 X 490 X 750 
mm (LxPxA). (LxPxA) – 
Largura x Profundidade x 
Altura 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do 
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 16 3.1 do 
edital do PE nº 55/2021: 

 
1.2.1 Cadastro reserva para o item 1: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

---- ---- ---- ---- 
 
1.2.2 Cadastro reserva para o item 2: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

---- ---- ---- ---- 
 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 

 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será 
enviada por e-mail. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 

 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 

 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
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vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 

 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 

 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) 
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente 
Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 

contratante: 
 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste 
Edital, que venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 
Gestor contratual; 

 
c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor 
Contratual, para acompanhamento de todas as etapas do certame e 
Contrato; 

 
d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua 
substituição; 

 
e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 

 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas 
na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições 
de idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) 
que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do 
serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a) Fornecer os mobiliários 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. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso; 

 
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 e os 
serviços; 

 
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, 
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal 
não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas dependências 
próprias ou alugadas. 

 
f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e 
quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis 
serviços futuros; 

 
g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de 
mão-de- obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

 
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados válidos 
para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de Empenho e Ordem 
de Fornecimento. 

 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
6.1. 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: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 
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f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
6.2. 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. 

 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

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

 
a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 
b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais 
prazos, até o máximo de trinta dias. 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 

da(s) 

multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 

 
6.4.4. Poderão ser aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:  suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
6.4.5. 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. 

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

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
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será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e 
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de 
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do serviço, 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. 
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993,  acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 

6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
 
7- DO PAGAMENTO. 

 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

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

 
7.6. 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% 
 

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

8.1. Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship 
Council) ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 

 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 

 
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, 
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 

 
10.1. O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 

 
 

11 – DO FORO. 
 

11.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado 
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com  exclusão  de  
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, 
em duas            vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue 
assinado pelas partes. 
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Maceió, 24 de novembro de 2021. 
 

Pelo TRE/AL: 

 

 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE-AL 

 
 

Pela EsFCEx/CSM: 
 
 
 
 
 

 
Sérgio Henrique Costa Chagas 

 
 
 

Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 

 
Cristiane Menezes de Freitas  

Representante legal 
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E-mail - 0979301

Data de Envio: 
  25/11/2021 18:19:25

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    digolila@gmail.com

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 15/2021- TRE-AL, PARA ASSINATURA

Mensagem: 
   
Prezado Sr. Sérgio Henrique Costa Chagas, 

Representante da ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR/BA 

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 15/2021 (Processo SEI n.º 0003741-12.2021.6.02.8000- TRE/AL), tendo
como partes interessadas o TRE/AL, a EsFCEx/CSM e empresa TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI.

Desta feita, solicito os seus préstimos para abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 vias, assinar e
devolver as duas vias assinadas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs.: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, preferencialmente, e devolver para o
email: slc@tre-al.jus.br, na data de hoje ou o mais breve possível.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0979284_ARP_15_2021__PA_SEI_0003741_12.2021_TECH_MOVEIS_ASSINADO.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 15/2021 

 
Processo nº 0003741-12.2021.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 55/2021 

 
 

Aos 24 dias do mês novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a ESCOLA DE FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR/BA (EsFCEx/CSM), com endereço na Rua 
Território do Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP: 41830-540, fone: (73) 3634-
3461, neste ato representada por Sérgio Henrique Costa Chagas, RG nº 011104264, 
CPF nº 025.217.137-32, E-MAIL: digolila@gmail.com, doravante denominado Órgão 
Participante, resolvem registrar os preços ofertados pela empresa TECH MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
nº 32.300.172/0001-77, sediada na Rua Santo Amaro, nº 64 - Centro, Aracaju-SE, CEP 
49010-290, fone (79) 3019-8591, E-MAIL: licitacaotechmoveis@outlook.com, 
representada por Cristiane Menezes de Freitas, CPF 026.982.575-4, RG 3.183.109-5 
SSP/SE, para eventual fornecimento  dos  materiais  abaixo  relacionados,  conforme  
condições  descritas  nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 55/2021, nos termos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  
e  Contratos  Administrativos),  do  Decreto  nº  10.024, de 20 de setembro de 2019,  
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 

 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2021: 

 
 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
MARCA 

 
UNID. 

QUANT. 
TOTAL 
REGIS 

TRADA 
PARA  

EsFCEx/
CSM 

QUANT. 
TOTAL 
REGIS 

TRADA 
PARA  

TRE-AL 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ARMÁRIO ALTO - Armário 
alto com 03 prateleiras 
reguláveis, 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves 
escamoteáveis, cor ovo. 
Características Gerais (para 
todas as partes em madeira 
do produto) As chapas de 
madeira deverão: 1. Ser 
confeccionadas em MDP, 
madeira selecionada de 
eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARTINUC
CI - MOD. 
SWPAA-

0816 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
804,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40.200,00 

CRISTIANE 
MENEZES 
DE 
FREITAS:0
26982575
47

Assinado de 
forma digital 
por CRISTIANE 
MENEZES DE 
FREITAS:02698
257547 
Dados: 
2021.11.25 
11:51:57 
-03'00'
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sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as 
faces com filme termo 
prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e 
antirreflexo. 2. Ter 
resistência à tração 
superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - 
Métodos de ensaio. 3. Ter o 
bordo que acompanha todo 
o contorno do tampo, corpo 
e portas deve ser 
encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 
4. Ter a densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 
163 1. Tampo superior 
(Espessura: 25 mm) 2. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 
01 tampo inferior e 03 
prateleiras móveis) com 18 
mm de espessura. Os 
bordos não aparentes do 
conjunto são encabeçados 
em fita de poliestireno com 
0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com 
adesivo hot melt. As laterais 
e o fundo devem ter 
furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 
pontos de apoio por 
prateleira. As prateleiras 
móveis devem ser apoiadas 
por suportes metálicos em 
Zamak, fixados com rosca 
com pino vertical para 
impedir deslizamento 
horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve 
ser feita por meio de 
acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. 01 prateleira 
fixada, na parte superior, 
deixando o primeiro vão 
com 340 a 360mm. As 03 
prateleiras deverão ser 

CRISTIANE MENEZES DE 
FREITAS:02698257547

Assinado de forma digital por 
CRISTIANE MENEZES DE 
FREITAS:02698257547 
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removíveis e reguláveis de 
no máximo em 7 em 7 cm e 
deverão ser sustentadas 
através de suportes de alta 
qualidade, reforçados para 
suportar um peso mínimo 
de 30 Kg por prateleira. 3. 
Portas com giro de no 
mínimo 180º graus e com 
18 mm de espessura. O par 
de portas deve ser 
sustentada em seis 
dobradiças tipo Top (3 por 
porta), em Zamak com 
acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 
5 mm altura. Cada 
dobradiça deverá ser fixada 
por 5 parafusos. A porta 
direita deverá ter fechadura 
cilíndrica com travamento 
por lingueta com 02 chaves 
(principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis 
(dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. A 
porta esquerda deverá ser 
automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de 
portas com apenas uma 
operação. Ambas as portas 
deverão ser dotadas de 
puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak com 
rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A 
fixação dos mesmos deverá 
ser feita por dois parafusos, 
à razão de 96 mm. 4. 
Rodapé retangular na cor 
preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 
50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura 
eletrostática em tinta epóxi 
em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 
200º C. A base deverá ser 
apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon 
injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será 
contornar eventuais 

CRISTIANE MENEZES DE 
FREITAS:02698257547

Assinado de forma digital por 
CRISTIANE MENEZES DE 
FREITAS:02698257547 
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desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas 
da base do armário. 
Dimensões: 800 X 490 X 
1650 mm (LxPxA). (LxPxA) – 
Largura x Profundidade x 
Altura. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMÁRIO BAIXO - Armário 
baixo, com 01 prateleira 
regulável e 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves 
escamoteáveis, cor ovo. As 
chapas de madeira deverão: 
1. Ser confeccionado em 
MDP, selecionadas de 
eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina 
sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as 
faces com filme termo 
prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. 2. Ter 
resistência à tração 
superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - 
Métodos de ensaio. 3. Ter o 
bordo que acompanha todo 
o contorno do tampo, corpo 
e portas deve ser 
encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 4. 
Ter s densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 
163 Características 
Específicas 1. Tampo 
superior (Espessura: 25 
mm) 2. Corpo (02 laterais, 
01 fundo, 01 tampo inferior 
e 01 prateleira regulável) 
com 18 mm de espessura. 
Os bordos não aparentes do 
conjunto são encabeçados 
em fita de poliestireno com 
0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com 
adesivo hot melt. As laterais 
devem ter furações para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTINUC
CI - MOD. 

SWPAB_08
07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 506,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.180,00 
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regulagem da prateleira em 
toda a altura útil do armário, 
com 04 pontos de apoio por 
prateleira. A prateleira deve 
ser apoiada por suportes 
metálicos em Zamak, 
fixados com rosca com pino 
vertical para impedir 
deslizamento horizontal da 
prateleira. A montagem das 
peças deve ser feita por 
meio de acessórios internos, 
como cavilhas e parafusos 
ocultos tipo minifix, 
reforçados para suportar um 
peso mínimo de 30 Kg por 
prateleira. 3. Portas de giro 
de no mínimo 180º grause 
com 18 mm de espessura. O 
par de Portas deve ser 
sustentada em 04 
dobradiças tipo Top (2 por 
porta), em Zamak com 
acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 
5 mm altura. Cada 
dobradiça deverá ser fixada 
por 5 parafusos. A porta 
direita deverá ter fechadura 
cilíndrica com travamento 
por lingueta com 02 chaves 
(principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis 
(dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. A 
porta esquerda deverá ser 
automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de 
portas com apenas uma 
operação. Ambas as portas 
deverão ser dotadas de 
puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak com 
rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A 
fixação dos mesmos deve 
ser feita por dois parafusos, 
à razão de 96 mm. 4. 
Rodapé retangular na cor 
preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 
50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura 
eletrostática em tinta epóxi 

CRISTIANE MENEZES DE 
FREITAS:02698257547

Assinado de forma digital por CRISTIANE 
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em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 
200º C. A base deverá ser 
apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon 
injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será 
contornar eventuais 
desníveis de piso. 
Dimensões 800 X 490 X 750 
mm (LxPxA). (LxPxA) – 
Largura x Profundidade x 
Altura 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do 
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 16 3.1 do 
edital do PE nº 55/2021: 

 
1.2.1 Cadastro reserva para o item 1: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

---- ---- ---- ---- 
 
1.2.2 Cadastro reserva para o item 2: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

---- ---- ---- ---- 
 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 

 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será 
enviada por e-mail. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 

 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 

 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 

CRISTIANE 
MENEZES 
DE 
FREITAS:02
698257547

Assinado de forma 
digital por 
CRISTIANE 
MENEZES DE 
FREITAS:026982575
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vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 

 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 

 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) 
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente 
Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 

contratante: 
 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste 
Edital, que venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 
Gestor contratual; 

 
c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor 
Contratual, para acompanhamento de todas as etapas do certame e 
Contrato; 

 
d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua 
substituição; 

 
e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 

 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas 
na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições 
de idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) 
que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do 
serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

CRISTIANE 
MENEZES DE 
FREITAS:0269
8257547

Assinado de forma 
digital por CRISTIANE 
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a) Fornecer os mobiliários 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. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso; 

 
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 e os 
serviços; 

 
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, 
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal 
não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas dependências 
próprias ou alugadas. 

 
f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e 
quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis 
serviços futuros; 

 
g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de 
mão-de- obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

 
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados válidos 
para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de Empenho e Ordem 
de Fornecimento. 

 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
6.1. 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: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 
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f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
6.2. 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. 

 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

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

 
a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 
b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais 
prazos, até o máximo de trinta dias. 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 

da(s) 

multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 

 
6.4.4. Poderão ser aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:  suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
6.4.5. 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. 

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

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
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será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e 
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de 
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do serviço, 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. 
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993,  acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 

6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
 
7- DO PAGAMENTO. 

 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

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

 
7.6. 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% 
 

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

8.1. Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship 
Council) ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 

 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 

 
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, 
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 

 
10.1. O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 

 
 

11 – DO FORO. 
 

11.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado 
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com  exclusão  de  
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, 
em duas            vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue 
assinado pelas partes. 
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Maceió, 24 de novembro de 2021. 
 

Pelo TRE/AL: 

 

 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE-AL 

 
 

Pela EsFCEx/CSM: 
 
 
 
 
 

 
Sérgio Henrique Costa Chagas 

 
 
 

Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 

 
Cristiane Menezes de Freitas  

Representante legal 
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E-mail - 0982309

Data de Envio: 
  02/12/2021 14:45:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ARP nº 15/2021, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL

Mensagem: 
  
Ao Gabinete da Presidência,
Prezado Mário, Boa tarde!

Encaminho para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a ARP nº 15/2021, PA SEI 0003741-
12.2021.6.02.8000, Decisão 2708 (Doc. SEI 0974369).

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0982287_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__15_2021___assinada_digitalmente_pelo_exercito.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 15/2021 

 
Processo nº 0003741-12.2021.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 55/2021 

 
 

Aos 24 dias do mês novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a ESCOLA DE FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR/BA (EsFCEx/CSM), com endereço na Rua 
Território do Amapá, nº 455 - Pituba, Salvador-BA, CEP: 41830-540, fone: (73) 3634-
3461, neste ato representada por Sérgio Henrique Costa Chagas, RG nº 011104264, 
CPF nº 025.217.137-32, E-MAIL: digolila@gmail.com, doravante denominado Órgão 
Participante, resolvem registrar os preços ofertados pela empresa TECH MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
nº 32.300.172/0001-77, sediada na Rua Santo Amaro, nº 64 - Centro, Aracaju-SE, CEP 
49010-290, fone (79) 3019-8591, E-MAIL: licitacaotechmoveis@outlook.com, 
representada por Cristiane Menezes de Freitas, CPF 026.982.575-4, RG 3.183.109-5 
SSP/SE, para eventual fornecimento  dos  materiais  abaixo  relacionados,  conforme  
condições  descritas  nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 55/2021, nos termos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  
e  Contratos  Administrativos),  do  Decreto  nº  10.024, de 20 de setembro de 2019,  
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 

 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2021: 

 
 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
MARCA 

 
UNID. 

QUANT. 
TOTAL 
REGIS 

TRADA 
PARA  

EsFCEx/
CSM 

QUANT. 
TOTAL 
REGIS 

TRADA 
PARA  

TRE-AL 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ARMÁRIO ALTO - Armário 
alto com 03 prateleiras 
reguláveis, 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves 
escamoteáveis, cor ovo. 
Características Gerais (para 
todas as partes em madeira 
do produto) As chapas de 
madeira deverão: 1. Ser 
confeccionadas em MDP, 
madeira selecionada de 
eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina 

 
 
 
 
 
 

 
 

MARTINUC
CI - MOD. 
SWPAA-

0816 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
804,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40.200,00 
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sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as 
faces com filme termo 
prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco, e 
antirreflexo. 2. Ter 
resistência à tração 
superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - 
Métodos de ensaio. 3. Ter o 
bordo que acompanha todo 
o contorno do tampo, corpo 
e portas deve ser 
encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 
4. Ter a densidade mínima 
de 575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 
163 1. Tampo superior 
(Espessura: 25 mm) 2. 
Corpo (02 laterais, 01 fundo, 
01 tampo inferior e 03 
prateleiras móveis) com 18 
mm de espessura. Os 
bordos não aparentes do 
conjunto são encabeçados 
em fita de poliestireno com 
0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com 
adesivo hot melt. As laterais 
e o fundo devem ter 
furações para regulagem de 
prateleiras em toda a altura 
útil do armário, com 06 
pontos de apoio por 
prateleira. As prateleiras 
móveis devem ser apoiadas 
por suportes metálicos em 
Zamak, fixados com rosca 
com pino vertical para 
impedir deslizamento 
horizontal da prateleira. A 
montagem das peças deve 
ser feita por meio de 
acessórios internos, como 
cavilhas e parafusos ocultos 
tipo minifix. 01 prateleira 
fixada, na parte superior, 
deixando o primeiro vão 
com 340 a 360mm. As 03 
prateleiras deverão ser 
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removíveis e reguláveis de 
no máximo em 7 em 7 cm e 
deverão ser sustentadas 
através de suportes de alta 
qualidade, reforçados para 
suportar um peso mínimo 
de 30 Kg por prateleira. 3. 
Portas com giro de no 
mínimo 180º graus e com 
18 mm de espessura. O par 
de portas deve ser 
sustentada em seis 
dobradiças tipo Top (3 por 
porta), em Zamak com 
acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 
5 mm altura. Cada 
dobradiça deverá ser fixada 
por 5 parafusos. A porta 
direita deverá ter fechadura 
cilíndrica com travamento 
por lingueta com 02 chaves 
(principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis 
(dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. A 
porta esquerda deverá ser 
automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de 
portas com apenas uma 
operação. Ambas as portas 
deverão ser dotadas de 
puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak com 
rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A 
fixação dos mesmos deverá 
ser feita por dois parafusos, 
à razão de 96 mm. 4. 
Rodapé retangular na cor 
preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 
50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura 
eletrostática em tinta epóxi 
em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 
200º C. A base deverá ser 
apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon 
injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será 
contornar eventuais 
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desníveis de piso. Medidas: 
Acompanhando as medidas 
da base do armário. 
Dimensões: 800 X 490 X 
1650 mm (LxPxA). (LxPxA) – 
Largura x Profundidade x 
Altura. 
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ARMÁRIO BAIXO - Armário 
baixo, com 01 prateleira 
regulável e 02 portas de giro 
de 180º, com 02 chaves 
escamoteáveis, cor ovo. As 
chapas de madeira deverão: 
1. Ser confeccionado em 
MDP, selecionadas de 
eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina 
sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, 
revestido em ambas as 
faces com filme termo 
prensado de melaminico 
com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e 
antirreflexo. 2. Ter 
resistência à tração 
superficial Kgf/cm² = 10,2 
de acordo com as normas 
NBR 14810-1 - 
Terminologia, NBR 14810-2 
- Requisitos e NBR 14810-3 - 
Métodos de ensaio. 3. Ter o 
bordo que acompanha todo 
o contorno do tampo, corpo 
e portas deve ser 
encabeçado com fita de 
poliestireno com 2 mm de 
espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt, com 
arestas arredondadas. 4. 
Ter s densidade mínima de 
575 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.6, resistência à 
flexão estática kgf/cm² = 
163 Características 
Específicas 1. Tampo 
superior (Espessura: 25 
mm) 2. Corpo (02 laterais, 
01 fundo, 01 tampo inferior 
e 01 prateleira regulável) 
com 18 mm de espessura. 
Os bordos não aparentes do 
conjunto são encabeçados 
em fita de poliestireno com 
0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com 
adesivo hot melt. As laterais 
devem ter furações para 
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regulagem da prateleira em 
toda a altura útil do armário, 
com 04 pontos de apoio por 
prateleira. A prateleira deve 
ser apoiada por suportes 
metálicos em Zamak, 
fixados com rosca com pino 
vertical para impedir 
deslizamento horizontal da 
prateleira. A montagem das 
peças deve ser feita por 
meio de acessórios internos, 
como cavilhas e parafusos 
ocultos tipo minifix, 
reforçados para suportar um 
peso mínimo de 30 Kg por 
prateleira. 3. Portas de giro 
de no mínimo 180º grause 
com 18 mm de espessura. O 
par de Portas deve ser 
sustentada em 04 
dobradiças tipo Top (2 por 
porta), em Zamak com 
acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 
5 mm altura. Cada 
dobradiça deverá ser fixada 
por 5 parafusos. A porta 
direita deverá ter fechadura 
cilíndrica com travamento 
por lingueta com 02 chaves 
(principal e reserva) com 
corpos escamoteáveis 
(dobráveis), acabamento 
zincado e capa plástica. A 
porta esquerda deverá ser 
automaticamente travada 
pela direita, por meio de 02 
chapas metálicas 80 x 50 x 
1,2 mm, permitindo assim o 
fechamento do par de 
portas com apenas uma 
operação. Ambas as portas 
deverão ser dotadas de 
puxadores tipo "alça", 
injetados em zamak com 
rosca interna M4 com 
acabamento preto fosco. A 
fixação dos mesmos deve 
ser feita por dois parafusos, 
à razão de 96 mm. 4. 
Rodapé retangular na cor 
preta: Rodapé retangular 
fechado em tubos de aço de 
50 x 20 x 1,2 mm continuo 
dobrado, submetido a um 
pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco 
(lavagem - decapagem - 
fosfatização) e Pintura 
eletrostática em tinta epóxi 
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em pó poliéster, 
polimerizada em estufa a 
200º C. A base deverá ser 
apoiada por 04 sapatas 
articuláveis em nylon 
injetado com regulador de 
altura e nivelamento auto 
ajustável cuja função será 
contornar eventuais 
desníveis de piso. 
Dimensões 800 X 490 X 750 
mm (LxPxA). (LxPxA) – 
Largura x Profundidade x 
Altura 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do 
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 16 3.1 do 
edital do PE nº 55/2021: 

 
1.2.1 Cadastro reserva para o item 1: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

---- ---- ---- ---- 
 
1.2.2 Cadastro reserva para o item 2: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

---- ---- ---- ---- 
 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 

 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta ata. 

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

3.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento, que será 
enviada por e-mail. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 

 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 

 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
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vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 

 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 

 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) 
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente 
Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 

contratante: 
 

a) Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste 
Edital, que venham a ser solicitada pela empresa Contratada; 

 
b) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 
Gestor contratual; 

 
c) Designar membros à Comissão Técnica de Recebimento e Gestor 
Contratual, para acompanhamento de todas as etapas do certame e 
Contrato; 

 
d) Rejeitar no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo 
com as obrigações assumidas pela empresa e solicitar expressamente sua 
substituição; 

 
e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 

 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas 
na presente Ata; 

 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições 
de idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) 
que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do 
serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a) Fornecer os mobiliários 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. Deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso; 

 
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 e os 
serviços; 

 
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus 
empregados na entrega do material e na prestação dos serviços, 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) Fornecer todo o mobiliário já montado, em perfeitas condições de uso, 
conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de 
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão. Este Tribunal 
não cederá espaço para montagem do mobiliário em suas dependências 
próprias ou alugadas. 

 
f) Orientar seus empregados, considerando as peculiaridades do Órgão e 
quaisquer dados técnicos referentes ao local da entrega e dos possíveis 
serviços futuros; 

 
g) Fornecer assistência técnica, durante o período da garantia, por meio de 
mão-de- obra qualificada, utilizando material, peças e componentes 
necessários, novos e de acordo com as recomendações dos fabricantes; 

 
h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL que serão considerados válidos 
para todos os fins, inclusive para encaminhamento de Nota de Empenho e Ordem 
de Fornecimento. 

 
 
6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
6.1. 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: 

 
a) não assinar a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 
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f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
6.2. 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. 

 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

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

 
a) Multa Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso injustificado na 
entrega dos equipamentos, até o máximo de trinta dias; 

 
b) Multa Moratória de 0,03% (três centésimos por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor do Contrato, na hipótese de atraso injustificado nos demais 
prazos, até o máximo de trinta dias. 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 

da(s) 

multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 

 
6.4.4. Poderão ser aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:  suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
6.4.5. 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. 

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

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
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será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e 
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de 
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do serviço, 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. 
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993,  acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 

6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

6.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 
e as disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
 
7- DO PAGAMENTO. 

 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 

 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

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

 
7.6. 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% 
 

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

8.1. Será exigida a apresentação do certificado FSC (Forest Stewardship 
Council) ou Cerflor, garantidores da boa prática ambiental. 

 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 

 
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de 
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, 
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 

 
10.1. O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 

 
 

11 – DO FORO. 
 

11.1. Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado 
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com  exclusão  de  
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, 
em duas            vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue 
assinado pelas partes. 
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Maceió, 24 de novembro de 2021. 
 

Pelo TRE/AL: 

 

 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE-AL 

 
 

Pela EsFCEx/CSM: 
 
 
 
 
 

 
Sérgio Henrique Costa Chagas 

 
 
 

Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 

 
Cristiane Menezes de Freitas  

Representante legal 
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Digitally signed by OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145
DN: cn=OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145, c=BR, 
o=ICP-Brasil, ou=MAGISTRADO, 
email=otaviopraxedes@tre-al.jus.br
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OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3

092M145
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15/12/2021 18:47 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6828944 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 15/12/2021 18:47:05
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6828944
   Data prevista de publicação: 16/12/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14105451 Extrato do Contrato 26-2021 (Marcelo Ferrigo).rtf bf222609869fe749
7187fbfbc89660e8 4,00 R$

132,16

14105452 Extrato do Contrato 28-2021 (OI SA).rtf 8cc0ddf36c1aa4c4
d461ca34237a62de 4,00 R$

132,16

14105453 Extrato Ata de Registro de Precos n. 15-2021 -TECH MAVEIS
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITARIO E ESCOLA EIRELI.rtf

e267bc34be64a48b
77d4c67e66fddeb8 5,00 R$

165,20

14105454 Extrato do 2A Termo Aditivo ao Contrato nA 33-2019 ( FSF
TECNOLOGIA S.A.).rtf

102a3369b6eb36c4
cada1d2e7b2a2428 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 18,00 R$
594,72
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021121600228

228

Nº 236, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º 192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público os preços registrados no

Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. A ata está disponível na internet, no endereço eletrônico http://web.trf3.jus.br/contas/ At a s R e g i s t r o P r e ç o s .

. Processo nº 0017925-45.2020.4.03.8000

. Pregão Eletrônico nº 003/2021-RP

. Ata de Registro de Preços n.º 12.034.10.2021

. Validade: 01/12/2022

. Fornecedor: FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI (CNPJ nº 09.534.916/0001-04)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição MARCA / MODELO Preço R$

.

01(cota
principal) e 02
(cota reservada

a ME/EPP)

Microfone transmissor, padrão polar cardioide, tipo bastão, com tecnologia digital de transmissão, com
encriptação e com compatibilidade total com a base receptora. SHURE QLXD24 / SM58

10.200,00

. Base receptora com tecnologia digital de recepção, encriptação, sistema de varredura de frequências e
seleção de bandas e com compatibilidade total com o microfone transmissor.

. Baterias de íons de lítio recarregáveis, tipo AA e compatíveis com o microfone. 2 Kits com 2 (duas)
baterias CADA.

. Carregador de baterias de íons de lítio, com tecnologia digital e compatível com as baterias e o
microfone.

. Pedestal de mesa adequado para o peso do microfone sem fio.

. 03 Gravador digital portátil.
TASCAM / DRX40X

2.700,00
. Cabo / fonte de alimentação externa, direto na rede elétrica, compatível com gravador.
. Mídia de gravação. 2 (duas) unidades
. Pilhas alcalinas, ou recarregáveis de NiHM, tipo AA.

Com o mínimo de 3 (três) unidades por kit.

São Paulo, 7 de dezembro de 2021.

JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que, conforme
Termo Aditivo nº 12.024.11.2021, foi substituída a marca do processador e, por
conseguinte, do modelo do notebook da Ata de Registro de Preços n° 12.024.10.2021,
passando de Lenovo ThinkPad T14 GEN 2 (AMD) para Lenovo ThinkPad T14 GEN 2 CORE I7
1165G7. A Ata e o Termo Aditivo estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo, 7 de dezembro de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Primeiro ao Contrato nº 9912314384. CONTRATANTE: TRF 4ª
Região. CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO: Prorrogação da
vigência do Contrato de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS,
por mais 12 meses, a partir de 30.12.2021. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168396; ND 3390.39;
recursos orçamentários para o exercício de 2022. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 209.213,00.
PA: 0010294-28.2017. ASSINATURA: Sandra Mara Cornelius da Rocha, Diretora-Geral, em
06.12.2021.

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0006455-53.2021. Objeto: Serviços de infraestrutura para entrada
física de serviços de telecomunicações no terreno do prédio sede do TRF 4ª Região.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 16/12/2021 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00002-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 16/12/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/01/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível no
sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br..

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIASGnet - 15/12/2021) 90030-00001-2021NE500106

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0008033-51.2021. Objeto: Aquisição de porta-filtros em
chapa de aço galvanizada para o sistema de climatização dos prédios do TRF
4ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/12/2021 das 11h00 às 17h59.
Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto
Alegre/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00001-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 16/12/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 11/01/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.
Informações Gerais: Edital também disponível no site www.trf4.jus.br e e-mail:
dlc@trf4.jus.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIASGnet - 15/12/2021) 90030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 9373-93.2021.4.05. Objeto: Contratação de UMA LICENÇA DE USO
DE SOFTWARE/PLATAFORMA DE CLIPAGEM, visando o monitoramento de notícias online
em tempo real, com buscas, filtros, palavras-chaves e alertas automáticos para o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 16/12/2021 das 08h00 às
17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE
ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00057-2021. Entrega das Propostas: a
partir de 16/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
29/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em
caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG
do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 28/2021; PA SEI nº 0004975-29..2021.6.02.8000 - TRE-AL; Fund. Legal: art. 25,
caput da Lei nº 8.666/1993, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa OI S/A, CNPJ nº
76.535.764/0001-43; Objeto:prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na
modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos para a sede do TRE/AL,
para os Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior, para o Galpão de Armazenamento das
Urnas Eletrônicas, para a Antiga Sede do TRE/AL e para o Almoxarifado, de acordo com os
quantitativos e as especificações do Termo de Referência Simplificado anexo ao Contrato;
Valor total: R$ 74.071,50; Vigência: 12 meses, a contar da assinatura (15/12/2021),
podendo ser prorrogado

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 26/2021; PA SEI nº 0006676-25..2021.6.02.8000 - TRE-AL; Fund. Legal: art. 24,
X da Lei nº 8.666/1993 e alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei
nº 14.133/2021; Partes: União, através do TRE/AL e o Sr. Marcelo Ferrigo, CPF nº
498.389.540-04; Objeto: locação do imóvel situado à Rua Barão de Jaraguá, 230, Jaraguá -
Maceió/AL para a instalação e o funcionamento do Almoxarifado, de depósito de materiais

sob a responsabilidade da Seção de Patrimônio e da Secretaria de Tecnologia da
Informação, inclusive o armazenamento de urnas eletrônicas de votação, e de guarda dos
veículos oficiais ou à disposição do TRE/AL, sob responsabilidade da Seção de
Administração de Prédios e Veículos.; Valor Mensal: R$ 26.000,00; Valor total: R$
624.000,00; Vigência: 24 meses, a partir da data da assinatura (02/12/2021).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 15/2021; Proc. SEI nº 00003741-12.2021.6.02.8000; PE nº
55/2021; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com
o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com
alterações; Gerenciadores da Ata: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO
EXÉRCITO - SALVADOR/BA (EsFCEx/CSM), Órgão Participante; Vigência: 12
meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 07/12/2021;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material permanente - armários;
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 55/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro
de Preços); TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI,
CNPJ nº 32.300.172/0001-77, Item 01, MARTINUC CI - MOD. SWPAA0816,
unidade, 50, R$ 804,00; R$ 40.200,00; Item 02, MARTINUC CI - MOD.
SWPAB_08 07; unidade, 30, R$ 506,00; R$ 15.180,00.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2019; Processo SEI nº 0006853-
86.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, I, "a", § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, combinado com a Cláusula Treze do Contrato nº 33/2019; Partes: União,
através do TRE/AL, CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38 e a empresa FSF TECNOLOGIA S.A,
CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56; Objeto: alteração quantitativa do Contrato que trata da
prestação de serviços de telecomunicações, para prover a comunicação de dados entre a
sede do TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral no estado
de Alagoas, para aumentar a velocidade dos enlaces contratados. PARÁGRAFO ÚNICO - O
upgrade a ser gerado por este aditivo será de 6 (seis) circuitos de 2 Mbps para 4 Mbps e
de 22 (vinte e dois) circuitos de 4 Mbps para 6 Mbps. Valor total do aditivo: R$ 254.263,64
(duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro
centavos). Novo valor do contrato: 1.349.396,24 (um milhão, trezentos e quarenta e nove
mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos Assinatura: 07/12/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1/2020

PARTES: União, através do TRE-AP e SICREDI Belém Cooperativa de Crédito. Objeto: Altera
o preâmbulo do Contrato, para fins de substituição da razão social, que passa a ser em
nome da COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE
MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO SUL MT/AP/PA, CNPJ
26.549.311/0001-06, bem como para inclusão de Anexo, que trata do cumprimento da Lei
nº 13.709/2018. DATA DE ASSINATURA: em 14/12/2021. Signatários: Francisco Valentim
Maia, Diretor Geral do TREAP, e Rogério Griguc e Danilo Batistela Vicentim, representantes
da conveniada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021

O senhor Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 32/2021 (0001839-94.2021.6.03.8000), que tem
por objeto a contratação de empresa especializada no serviço de sanitização

Macapá-AP, 13 de dezembro de 2021.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo 180/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 17/2021. Objeto:
Contrato de Locação de Imóvel situado no Município de Amaturá/AM, destinado a abrigar
o Posto de Atendimento do Cartório Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral - São Paulo de
Olivença/AM. LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR:
RAIMUNDO BENEDITO ALVES COELHO. CPF: 074.346.932-15. Modalidade de Licitação:
Dispensa de Licitação. Fundamentação Legal: com fulcro no Art. 24, inciso X, da Lei n.
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária:
02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e Gestão Administração, com ND
33.90.36. Prazo de Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de publicação de
seu extrato no Diário Oficial da União. Do PREÇO: o preço mensal do presente contrato é
de R$ 3.000,00 (três mil reais). Data da Assinatura: 07/12/2021. Assinam: Desembargador
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor. RAIMUNDO BENEDITO A LV ES
COELHO, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 7866/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 16/2021. Objeto:
Serviço de confecção e reforma de becas e togas. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: CONFECÇÕES DEMASI LTDA - ME. CNPJ:
04.646.337.0001-21. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Fundamentação Legal:
com fundamento na Lei n.8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0001 - Julgamentos de Causas e Administração do
Programa, com ND 33.90.39-70. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. Do Valor: o valor estimado global
deste contrato para o período de sua vigência é de R$ 6.065,00 (Seis mil, e sessenta e
cinco reais). Data da Assinatura: 07/12/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ
DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor. FREDERICO AUGUSTO DEMASI, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 067/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Execução dos serviços de
reforma do edifício principal, bloco dos serviços e prédio dos Cartórios (anexo I).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Concorrência 01/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 4.44.90.51.91; Ação 02.122.0033.153H.2261. Processo SEI nº 0010587-
61.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 725 dias, contados, a partir da data de sua assinatura.
ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr.
Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 068/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Execução dos serviços de
reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao projeto de
segurança do prédio Anexo II. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Concorrência 01/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.51.91; Ação 02.122.0033.20GP.0029.
Processo SEI nº 0011231-04.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 495 dias, contados a partir da data
de sua assinatura. ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira
pelo TRE-BA e o Sr. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0012895-70.2021.6.05.8000. OBJETO: Contratação de 05 (cinco)
treinamentos com vistas à capacitação de servidores da área de TIC, conforme Projeto
Básico. FAVORECIDO: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25,
II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.20.
Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 17.820,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de
Campos Vieira, em 14/12/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 095/2017, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa VERA CRUZ SERVIÇOS LTDA - ME. OBJETO:
Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93.
PROCESSO SEI Nº 0061251-72.2016.6.05.8000. ASSINATURA: 13/12/2021. SIGN AT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Daniel Carvalhal Marques, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Termo Aditivo ao Contrato n.º 58/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Alteração qualitativa e
quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, alíneas "a" e "b", e § 1º da Lei n.º 8.666/93.
Processo SEI: 0019449-21.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNAT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.º 091/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA ME. OBJETO: Alteração
quantitativa, qualitativa e prorrogação de prazo de execução. FUNDAMENTO LEGAL: art.
65, I, "a" e "b", e § 1° da Lei n.º 8.666/93. PROCESSOS SEI Nº 0096916-13.2020.6.05.8000
e 0016663-04.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Temístocles Ferreira dos Santos Neto, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 062/2021, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI. OBJETO: Troca de
marca/modelo do item 15 para NUGARD. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892/2013 e
artigo 60, c/c art. 65 da lei nº 8.666/93. PROCESSO SEI: 0017270-17.2021.6.05.8000.
ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
Eduardo Henrique Farias, pelo fornecedor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 025/2021, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa ROSARIA NATALIA GOMES. OBJETO: Troca de
marca/modelo do item 1 para Philco - PTV32G52S. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº
7.892/2013 e artigo 60, c/c art. 65 da lei nº 8.666/93. PROCESSO SEI: 0011846-
91.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e a Sra. Rosaria Natalina Gomes, pelo fornecedor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 052/2019, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e, de outro lado, ESPÓLIO DE NORMÉLIA BATISTA DOS SANTOS,
representado por sua Procuradora, Sra. SIONE BATISTA DOS SANTOS. OBJETO: Prorrogação
de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI Nº
0056103-46.2017.6.05.8000. ASSINATURA: 06/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sra. Sione Batista dos Santos, pelo Locador.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 029/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - UNECE. OBJETO:
Cooperação entre partícipes, visando incentivar os alunos dos cursos técnicos e superiores
da instituição de ensino, de forma voluntária, na participação do processo eleitoral
brasileiro. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-
69.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contatos da data da assinatura.
ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de Campos Vieira, pelo Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, e o Sr. Álvaro Camilo Dias Faria, pela Instituição de Ensino.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 39/2021

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
30/11/2021, .Entrega das Propostas: a partir de 30/11/2021, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/12/2021, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos odontológicos, junto a Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 15/12/2021) 070013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 142072021. Objeto: Contratação de empresa especializada em
elaboração de Planos de Emergência contra Incêndio e Pânico em consonância com os
Projetos de Segurança contra Incêndio existente nas edificações desta Justiça Eleitoral, de
acordo com as quantidades, periodicidades,especificações, obrigações e demais condições
especificadas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 16/12/2021 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro -
Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00044-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 16/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 15/12/2021) 70007-00001-2021NE000001
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 10.064/2021. Espécie: Contrato n.º 62/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a pessoa física MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA. Objeto:
a locação de um imóvel residencial para funcionamento do Cartório Eleitoral da 60ª Zona
Eleitoral, localizado na Rua Vereador Paulo Florentino, nº 396, Bairro Centro, CEP 63.560-
000, em Acopiara/CE, medindo 7,3 (sete vírgula três) metros de frente por 27,86 (vinte e
sete vírgula oitenta e seis) metros de fundos, conforme Escritura Pública de Compra e
Venda, registrada no Cartório Manoel José, do 2º Ofício da Comarca de Acopiara/CE.
Contratada: MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA, CPF nº 070.172.403-08. Fundamento: No art.
25, Caput, no art. 62, §3º, inciso I da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. No art. 51 da Lei
8.245/91 e ON da AGU n.º 06/2009, bem como no PAD n.º 10.064/2021. Assinam: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Maria Larisse Elias da Silva. Data:
09/12/2021

Publicação extrato arp 15/2021 no DOU (0990664)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 569



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

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.

À PREG,

 

Para registro no SIASG da  ARP nº 15/2021

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão da referida ata.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/12/2021, às 13:20, 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
0990668 e o código CRC C26E7DF1.

0003741-12.2021.6.02.8000 0990668v1
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 16/12/2021           HORA: 15:14:12             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00055/2021

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000388273 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO                                     

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 16/12/2021 A  16/12/2022        DATA ASSINATURA : 07/12/2021

                                                                                

  UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

  CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                                

  BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 16/12/2021           HORA: 15:17:15             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00055/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000458657 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO                                     

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 16/12/2021 A  16/12/2022        DATA ASSINATURA : 07/12/2021

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T

                                                                               

Publicação ARP 15/2021 - SIASG - ITEM 02 (0990885)         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 572



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

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (0990668), faço

juntar a publicação da ARP n.º 15/2021, no sistema SIASG,
conforme eventos 0990882 e 0990885.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 16/12/2021, às 15:24, 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
0990887 e o código CRC C831AB2D.

0003741-12.2021.6.02.8000 0990887v1
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: licitacaotechmoveis@outlook.com, digolila@gmail.com
Data: 17/12/2021 05:59 PM
Assunto: Envio da ARP nº 15-2021 para acompanhamento

Prezados,

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 15/2021, assinada, para acompanhamento.

 
 
 
 
Atenciosamente,  

 
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexados:

Arquivo: Ata de Registro de Preços nº
15-2021.pdf

Tamanho:
326k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência SEPAT (doc. 0948836), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar o servidor Neilton Souza Silva Júnior,
titular da Seção de Patrimônio - SEPAT, para atuar como
gestor, e o servidor Edney Vieira de Almeida, lotado na Seção
de Patrimônio - SEPAT, para atuar como fiscal, da Ata de
Registro de Preços nº 15/2021 (doc. 0989955), referente
ao Registro de Preços de material permanente – Armários (40
armários altos, 20 armários baixos), para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, firmada com a empresa TECH
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E
ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-
77, conforme publicação no DOU, da homologação do Pregão
Eletrônico nº 55/2021 (doc. 0976065).

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992737 e o código CRC E75A9A01.

0003741-12.2021.6.02.8000 0992737v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição formulada pela Secretaria de

Administração, por conduto do Despacho GSAD 0992737, no sentido
das indicações dos servidores Neilton Souza Silva Júnior, Titular
da Seção de Patrimônio - SEPAT, para atuar como Gestor, e Edney
Vieira de Almeida, lotado na Seção de Patrimônio - SEPAT, para
atuar como Fiscal, da Ata de Registro de Preços nº 15/2021
(0989955), referente ao material permanente – armários (40
armários altos, 20 armários baixos), a fim de atender as Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, firmada com a empresa TECH MOVEIS
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77, conforme publicação no DOU,
da homologação do Pregão Eletrônico nº 55/2021 (0976065).

 
De todo o exposto, submeto o presente procedimento à

superior consideração de Vossa Excelência para a competente
deliberação, sugerindo que seja autorizada a emissão de portaria com
as indicações ora propostas, ressaltando que a gestão e a fiscalização
designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/12/2021, às 11:14, 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
0993110 e o código CRC F2C3C651.
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DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
 
A Diretoria-Geral, em Conclusão (0993110), ratifica e,

por isso, endereça a esta Presidência as indicações formuladas pela
Secretaria de Administração (0992737) dos servidores que deverão
funcionar como gestor e fiscal da Ata de Registro de Preços nº
15/2021.

Com isso, aprovo as indicações e determino a devolução
do feito à Diretoria-Geral para que seja elaborada a necessária
portaria versando sobre a atuação do servidor Neilton Souza Silva
Júnior, titular da Seção de Patrimônio – SEPAT, para que atue como
gestor, e do servidor Edney Veira de Almeida, lotado naquela Seção,
para que exerça a fiscalização da Ata de Registro de Preços nº
15/2021 (0989955), referente ao material permanente – armários (40
armários altos, 20 armários baixos), a fim de atender as Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, firmada com a empresa TECH MOVEIS
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77, conforme publicação, por
meio do Diário Oficial, da homologação do Pregão Eletrônico nº
55/2021 (0976065).

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
21/12/2021, às 14:52, 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
0993270 e o código CRC F787BDB8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 527/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da
Lei nº 8.666 /93 e e tendo em vista o que consta no Processo
Eletrônico SEI nº  0003741-12.2021.6.02.8000

 
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores Neilton Souza

Silva Júnior, Titular da Seção de Patrimônio - SEPAT, para
atuar como Gestor, e Edney Vieira de Almeida,
lotado na Seção de Patrimônio - SEPAT, para atuar como
Fiscal, da Ata de Registro de Preços nº 15/2021 (0989955),
referente ao material permanente – armários (40 armários
altos, 20 armários baixos), a fim de atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, firmada com a empresa TECH
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E
ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-
77, conforme publicação no DOU, da homologação do Pregão
Eletrônico nº 55/2021 (0976065).

Art. 2º.  A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.

Art. 3º.  Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 22 de dezembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/12/2021, às 15:58, 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
0993406 e o código CRC E28CEF40.
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que a Portaria nº
527/2021 (0993406) foi publicada no DEJE/AL de 10 de janeiro de
2022, edição nº 2, pág. 7.

Documento assinado eletronicamente por MARIA RITA CORREIA LAURINDO DE
MACÊDO SOUTO, Assistente de Apoio Administrativo da Diretoria Geral, em
10/01/2022, às 18:36, 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
0998277 e o código CRC A44BD6FA.

0003741-12.2021.6.02.8000 0998277v5
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CERTIDÃO

Certifico, que, nesta data, registrei no SIAC (Sistema de
Acompanhamento de Contratos), a Ata de Registro de Preços nº
15/2021, como também, gestor e  fiscal, designados pela Portaria da
Presidência 527/2021. Do que, para constar, eu, Denise Maria de
Araújo, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 21/01/2022, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003600 e o código CRC 8043D761.
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Certidão SLC 1003600         SEI 0003741-12.2021.6.02.8000 / pg. 583



24/01/2022 18:00 Atas de Registro de Preços 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/atas-de-registro-de-precos/atas-de-registro-de-precos-… 1/1

Número 15/2021
Objeto: aquisição de material permanente - armários

 Processo SEI nº: 0003741-12.2021.6.02.8000

Ata 15/2021

Empresa: TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, CNPJ nº
32.300.172/0001-77

 Data de publicação no DOU: 16/12/2021

Vigência: Até 16/12/2022

Valor total: R$ 55.380,00.

Documentos:

Ata 15/2021
 Publicação do Extrato da ATA

 Inteiro Teor do Processo SEI
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DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 24/01/2022, às 18:09, 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
1004071 e o código CRC 0F38E627.

0003741-12.2021.6.02.8000 1004071v1
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CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 26/01/2022, às 16:43, 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
1005088 e o código CRC 05DC2FC5.

0003741-12.2021.6.02.8000 1005088v2
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 32.300.172/0001-77 DUNS®: 920727691
Razão Social: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI
Nome Fantasia: TECH MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/12/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 20/03/2022
FGTS 24/02/2022
Trabalhista Validade: 17/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/01/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 27/02/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 11/02/2022 12:38 de
CPF: 739.893.124-72      Nome: NEILTON SOUZA SILVA JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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