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

 

Memorando nº 495 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 08 de junho de 2021.

Para: COMAP

Assunto: Aquisição, através de ARP, de Cadeiras e poltronas giratórias

 

Prezada Coordenadora,
 
Iniciando mais um procedimento de aquisição de

material, propomos a compra, através de Ata de Registro de
Preços -  ARP, de 400 poltronas e 50 cadeiras giratórias, conforme
especificação no Termo de Referência e anexo.

Não há previsão orçamentária para tal aquisição nesse
ano, no entanto, nossa situação ficou ainda mais crítica porque desde
2019 não conseguimos comprar e o estoque de poltronas e cadeiras
está praticamente formado por algumas giratórias bastante antigas e
até danificadas.

Assim, sugiro a realização do pregão para uma aquisição
que poderá ocorrer ainda esse ano mediante remanejamento de
valores de nosso orçamento e/ou de possível aditamento no terço
final de nosso ano.

Encaminhamos a última planilha estimativa de preços
para auxiliar a SEIC (evento 0902151).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/07/2021, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902147 e o código CRC 7A7E0F56.
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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 – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo de

se firmar uma Ata de Registro de Preços para a aquisição
máxima de 400 poltronas e 50 cadeiras giratórias, necessárias
ao bom funcionamento das Unidades deste Regional, conforme
especificações técnicas contidas no Anexo Único, 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.

1.3.2 exigência de madeira de reflorestamento na
composição do assento e do encosto do mobiliário.

 
2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A solicitação se justifica pela necessidade de compor

os ambientes para funcionamento de diversos Cartórios Eleitorais e
da Sede deste Regional. As aquisições visam adaptar as condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos servidores, de modo
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a propiciar-lhes um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente;

2.2 Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem
como objetivo principal de adquirir bens da melhor qualidade e
ergonomia possíveis 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 do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário
e o total, marca, código, 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 Junto com a proposta comercial final (proposta
ajustada) a empresa deverá apresentar:

3.4.1 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Parecer, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou
por Ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de
Ergonomia ou ainda por Profissional habilitado em medicina com
especialidade em segurança do trabalho, afirmando que os produtos
ofertados estão de acordo com a norma NR 17 (ergonomia -
Ministério do Trabalho e do Emprego), sendo que deverá vir
acompanhado da ART do profissional assinante;

3.4.2 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;
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3.4.3 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 13962:2006 – Móveis para
Escritório;

3. 4. 4 Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos;

3.4.5 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.

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência
Técnica Corretiva: conforme declaração expressa entregue (vide
item 3.4.2)

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,
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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 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
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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.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/07/2021, às 12:20, 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
0902148 e o código CRC 99ACF4BD.

0004246-03.2021.6.02.8000 0902148v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

 

1. POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO, COM
BRAÇOS REGULÁVEIS

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG

 
1.1. Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em

espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência
a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm.

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão
ser feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com
acabamento em zíper.

Revestimento em material microperfurado composto por
polímeros à base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a
0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.

 

1.2. Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T”
inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições através
de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de
alavanca de pressão sob o assento, confeccionado com estrutura tubular em
aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios superiores em
polipropileno de alta resistência.

Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao
assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
1.3. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente

500 mm de largura, com profundidade de aproximadamente 510 mm, e quinas
arredondadas nas extremidades.

Parte interna em compensado multilâminas de madeira
proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e
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espessura final de 10,5 mm.
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
1.4. Encosto - Em formato anatômico com apoio lombar

regulável, medindo 590 mm de altura, com largura iniciando com 480 mm na
parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superior..

Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em
madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de
reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a
base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, prensada a quente,
com 10,5 mm de espessura final.

Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta
de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com
espessura de 45 mm.

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são
feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento
em zíper.

Revestimento em material microperfurado composto por
polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90
mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
1.5. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo

sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através
de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este movimento permite
que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do
usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e
assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente.

Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e
sistema de livre flutuação.

Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada
através de alavanca localizada sob o assento.

Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o
usuário ao desbloquear o mesmo.

Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a
gás com curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 -
BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação
inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100
mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com
ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao desgaste e com
lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e
suavidade no movimento giratório.

Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28
mm, usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço
cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna
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através de anel elástico.
Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a

norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida.
Base com acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em
poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro.

Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de
rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx
11 mm de diâmetro.

Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta,
com ótima resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm
de diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com haste HGA confeccionado
em aço BTC de 11 mm, dotado de anel elástico em aço com diâmetro mín de 11
mm. Possui eixo em aço BTC 1003/1005 horizontal de ligação entre as rodas.

As partes metálicas submetidas à pintura devem
receber tratamento de fosfatização à base de zinco, através de processo
eletrostático com tinta epóxi pó texturizada, polimerizada a 200°C, com
película de no mínimo 70 mícrons.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
 
 

*******************************************

 
 
 
 

2. CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO, COM
BRAÇOS

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG

 

2.1. Assento e encosto separados e interligados através de
mecanismo de regulagem de inclinação do encosto com no mínimo quatro
posições de travamento tipo back system comandado por alavanca sob o
assento na parte traseira, não se admitindo o sistema com regulagem através
de manípulos rosqueáveis.

Estofado em espuma de poliuretano injetada, moldada
anatomicamente, densidade controlada de aproximadamente 58 a 54 kg/m³
para o assento e encosto respectivamente, com espessura no centro da
almofada de aproximadamente 50 mm.

Revestidos no tecido 100% poliéster na cor preta
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2.1.1. Assento:
Largura de 500 mm;
Profundidade da superfície do assento com 500 mm;
Altura regulável para o sistema pneumático a gás em várias

posições;
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
2.1.2. Encosto:
Largura de 450 mm;
Altura de 360 mm com regulagem em pelo menos quatro

posições, acionado através de painel integrado no contra encosto de maneira
automática sem a utilização de manípulos de maneira que o usuário proceda
as regulagens mesmo sentado;

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
2.1.3. Contra encosto e contra assento confeccionados em

polipropileno injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com acabamento de
bordas com utilização de perfil semi-rígido maciço tipo macho e fêmea fixados
na própria capa para maior resistência do conjunto.

 
2.2. Braços confeccionados em aço chapa de alumínio 5 mm de

espessura revestido em polipropileno com braços confeccionados em
poliuretano injetado com regulagem de altura de alumínio 5 posições.

Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão
regulável podendo ser travado em 4 posições visando ao foi o constante e
uniforme da região lombar.

Para proteção e estética o sistema de inclinação deverá ser
embutido em uma blindagem de ABS debaixo do assento

 
2.3. Base giratória com bucha em espoliestes (para evitar o

desgaste das peças e surgimento de ruídos).
Rolamento com esferas de aço envolvidas em corpo de

polipropileno natural proporcionando suavidade e eficiência no movimento
giratório. Mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço mola
de 6mm dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar
brusco funcionando inclusive na regulagem mínima.

Blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. Pé
base com cinco pás em chapas de aço ABNT 1010/1020 com espessura de 1,9
mm estampadas e dobradas, soldadas (solda MIG) ao tubo central através de
sistema que não permita falhas ou formação de bolhas com perfeito
acabamento. Pás com capa de proteção em polipropileno na parte superior
inteiriça, formando uma peça única, não se admitindo o uso de capas
emendáveis.

Rodízios: corpo com nylon natural injetado (material de baixo
coeficiente de atrito e resistência à abrasão), roldanas duplas em nylon
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natural injetado, com movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal
disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro de 8
mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14 zincado natural, com diâmetro de 11 mm
fixado à base através de anel de pressão em aço.

 
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 09/07/2021, às 12:19, 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
0902149 e o código CRC D495BA4A.
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0004654-62.2019.6.02.8000 Unidade 1 120

Objeto Poltronas Giratórias CATMAT: 14320

Fontes de Consulta

ARP Nº 13/2019 – TRE/PB, Item 20, doc. 0566832 1.093,00 -160,20 Não aplicável

ARP Nº 30/2019 – UFPA, Item 121, doc. 0566833 1.238,00 -15,20 Não aplicável

ARP Nº 31/2019 – UFPA, Item 44, doc. 0570525 1.541,00 287,80 Não aplicável

ARP Nº 41/2019 – HMASP, Item 09, doc. 0570525 1.271,00 17,80 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.099,40 -153,80 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.230,00 -23,20 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.300,00 46,80 Não aplicável

11,10%

A Planilha  pode ser utilizada 1.253,20 139,09 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     7 Total Estimado

1.253,20 150.384,00

0

QT MÍNIMA 2019 R$ 30.076,80

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 
desvio padrão 

acima da média dos 
valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0004654-62.2019.6.02.8000 Unidade 2 50

Objeto Cadeiras Giratórias CATMAT: 20680

Fontes de Consulta

ARP Nº 13/2019 – TRE/PB, Item 19, doc. 0566832 927,00 -239,00 Não aplicável

ARP Nº 30/2019 – UFPA, Item 122, doc. 0566833 1.120,00 -46,00 Não aplicável

ARP Nº 31/2019 – UFPA, Item 43, doc. 0570525 1.395,00 229,00 Não aplicável

ARP Nº 41/2019 – HMASP, Item 10, doc. 0571972 1.150,00 -16,00 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.100,00 -66,00 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.070,00 -96,00 Não aplicável

Banco de Preços, doc. 0574546 1.400,00 234,00 Não aplicável

13,76%

A Planilha  pode ser utilizada 1.166,00 160,47 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     7 Total Estimado

1.166,00 58.300,00

0

QT MÍNIMA 2019 R$ 11.660,00

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 
desvio padrão 

acima da média dos 
valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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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 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0915415 e o código CRC 8117E3FE.
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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 0915415, 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 0902148 e Anexo Único 0902149, seja
incluída a necessidade de apresentação de uma das
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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 15:06, 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
0934435 e o código CRC 5BCD2FF7.

0004246-03.2021.6.02.8000 0934435v1
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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

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo de se firmar uma Ata de
Registro de Preços para a aquisição máxima de 400 poltronas e 50 cadeiras
giratórias, necessárias ao bom funcionamento das Unidades deste Regional,
conforme especificações técnicas contidas no Anexo Único, 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.

1.3.2 exigência de madeira de reflorestamento na composição do assento e do
encosto do mobiliário.

 

2 – DA JUSTIFICATIVA

2.1 A solicitação se justifica pela necessidade de compor os ambientes para
funcionamento de diversos Cartórios Eleitorais e da Sede deste Regional. As aquisições
visam adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos
servidores, de modo a propiciar-lhes um máximo de conforto, segurança e
desempenho eficiente;

2.2 Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo principal de
adquirir bens da melhor qualidade e ergonomia possíveis 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 do produto, a
dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a quantidade
solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, 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 Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa
deverá apresentar:

3.4.1 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Parecer, emitidos por Instituto
Federal ou Estadual ou Municipal ou por Ergonomista certificado pela ABERGO –
Associação Brasileira de Ergonomia ou ainda por Profissional habilitado em medicina
com especialidade em segurança do trabalho, afirmando que os produtos ofertados
estão de acordo com a norma NR 17 (ergonomia - Ministério do Trabalho e do
Emprego), sendo que deverá vir acompanhado da ART do profissional assinante;

3.4.2 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;

3.4.3 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 13962:2006 – Móveis para Escritório;

3.4.4 Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos,
dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos;

3.4.5 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
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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.

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência Técnica Corretiva: conforme
declaração expressa entregue (vide item 3.4.2)

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.
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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:

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 16:13, 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
0935708 e o código CRC 9CDA8550.

0004246-03.2021.6.02.8000 0935708v2
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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 0934435, informo a confecção de TR (0935708), 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 15:22, 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
0936163 e o código CRC CCB3B889.

0004246-03.2021.6.02.8000 0936163v1
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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 poltronas e

cadeiras giratórias, encaminho o Termo de Referência
SEPAT 0935708, e seu anexo único, 0902149, 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 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936330 e o código CRC 8AC88E1A.

0004246-03.2021.6.02.8000 0936330v1
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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 Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEPAT (doc. 0935708), 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 não integra o Plano Anual de
Contratações 2021, entretanto, torna-se crítica a necessidade de
aquisição de poltronas e cadeiras giratórias, tendo em vista que o
atual estoque de poltronas e cadeiras está praticamente formado por
algumas giratórias bastante antigas e até danificadas.

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 30/08/2021, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937595 e o código CRC 5FAD939C.

0004246-03.2021.6.02.8000 0937595v1
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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.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0937595, 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 31/08/2021, às 18:51, 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
0938560 e o código CRC AFBCDED8.

0004246-03.2021.6.02.8000 0938560v1
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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.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0938560, 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 01/09/2021, às 08:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939011 e o código CRC 04A6AFC4.

0004246-03.2021.6.02.8000 0939011v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da aquisição de  400 (quatrocentas)

poltronas e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias, mediante sistema de
registro de preços, de acordo com especificações constantes do
termo de referência 0935708 e anexo 0902149.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho COMAP 0939011.
 
A pesquisa foi realizada através da ferramenta banco de

preços, conforme relatório de cotação 0939785, sendo estimado o
valor total em R$ 641.718,50 (seiscentos e quarenta e um mil
setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), conforme tabela a
seguir:

 

ITEM MATERIAL QUANTIDADE CATMAT VALOR MÉDIO
Unitário Total

1 Poltrona Giratória 400 255775 R$ 1.500,10 R$ 600.040,00
2 Cadeira Giratória 50 469141 R$ 833,57 R$ 41.678,50

TOTAL ESTIMADO R$ 641.718,50
 

Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, com ampla participação para o item 01 e
restrição de participação a microempresas e empresas de pequeno
porte para o item 02.

 
 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 02/09/2021, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
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Seção, em 02/09/2021, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939786 e o código CRC 1CB83555.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.

 

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

permanentes, poltronas e cadeiras giratórias, mediante sistema de
registro de preços, de acordo com o Termo de Referência
SEPAT 0935708.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 0937595, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 0939786.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, para para elaboração da
minuta do instrumento convocatório, em atendimento do artigo 4º,
Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, com consequente
remessa à AJ-DG para a competente análise.

 
Concomitantemente, à SAD para autorização de IRP.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/09/2021, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940310 e o código CRC 87C1CBCC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
Acuso ciência do Despacho COMAP 0940310 e

devolvo os autos à SLC, para divulgar a IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2021, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940321 e o código CRC DCA6633B.

0004246-03.2021.6.02.8000 0940321v1

Despacho GSAD 0940321         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 42



���������� ����	
�����

��������������������
���������������
���������� �������
����!��������"�#�����"$�
�����%�
� &������ ���

�����
�����'()*+' ,-.-/012.3425-53623789 �������������::�;�

(�"��"����

<��=�"�)��	 )��		���
���"��� >?@"����

  A����������������������

(�������B��&"�C�����D=� !����� �&

���������� ������

(���C���������%�
E����D=�"����������D=� (���C���������F
���"����������

�A��������

'�G���"����

(�"��"�	���
�����
��"�!���"����

H�&�������!���

��&����
�



(���C���������F
���"����������

���
�����������#�A�������� 



���������(�������%�
E����D=�"����������D=� 



>I ���E������������&����D=�

�����������J��K"����
L��&J���K

���
�"����

MN36O
7P-Q

R1SO36-
7P-Q

7P-Q
T/1626-36-
4O./-01Q-/PO

U.1PV.1O36-
WXYZ2Q-/PO

[2YO.3T/1P\.1O
]5P1Q26O3̂8_̀

Tab,3c3dX/10eS1OfT436-3]/P.-Z23c
gX2/P1626-

b1PX2hiO

�j������&
�::AA:�
��&���
�

)
�"�"� j�
�����D� ��:��k����

A�����
l��m)?�C
�F	�'?�C
FCF�l'��C(F
�C�	'��

j����n��C ;�� ������

�j������&
;o��;��
%�"����
������n���

)
�"�"� j�
�����D� p��k:A��

A�����
l��m)?�C
�F	�'?�C
FCF�l'��C(F
�C�	'��

j����n��C :� ������

�����������
��
���"��k�q���
"���"��������������

�������!���"�����

%�
E�����

J>K%����"�����
�����
���������n����

l��m)?�C�F	�'?�CFCF�l'��C(F�C�	' l��m)?�C�F	�'?�CFCF�l'��C(F�C�	'

��������"����D��"�;��Jr ������
���K��&���
���:�J��
r �
��K��"����������n�����

,-5PO.36-3UOQS.25 789 d2/1s-5P2.37/P-.-55- a/2Y152.3789 gX26.O36-3789 t

Comprovante de abertura de IRP (nº 23/2021) (0940634)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 43



Comprovante de manifestação de interesse na IRP nº 23/2021 (0946868)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 44



Comprovante de manifestação de interesse na IRP nº 23/2021 (0946868)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 45



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 23/2021 por parte da Escola de
Formação Complementar do Exército, conforme comprovante
do Comprasnet (0946868). Para demais providências.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/09/2021, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946869 e o código CRC F580FF90.

0004246-03.2021.6.02.8000 0946869v1
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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 23/2021, 0946868.

 
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 20:14, 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
0947892 e o código CRC C2EADB89.

0004246-03.2021.6.02.8000 0947892v1
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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,
 
Tratam os autos da aquisição de poltronas e

cadeiras giratórias, mediante sistema de registro de preços,
de acordo com especificações constantes do termo de
referência 0935708 e anexo 0902149.

Após apresentação da estimativa de preço,
Despacho SEIC - 0939786, 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 - 0946868, 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 Poltrona
Giratória

R$
1.500,10 469141 400 R$

600.040,00 15 R$
22.501,50 415 R$

622.541,50

2 Cadeira
Giratória

R$
833,57 458657 50 R$

41.678,50 30 R$
25.007,10 80 R$

66.685,60
TOTAL ESTIMADO R$ 641.718,50 R$ 47.508,60 R$ 689.227,10

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 ampla participação para o item 01 e
restrição de participação a microempresas e empresas de
pequeno porte para o item 02.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
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Seção, em 22/09/2021, às 10:09, 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
0947957 e o código CRC 5ADFE593.
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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.
Ao servidor Antônio Rita, conforme

despacho 0947892

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/09/2021, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948811 e o código CRC F7DC084D.
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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 – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição, através de ARP, Material Permanente -  Poltronas
Giratórias e Cadeiras Giratórias - Conta 1231103-03, nas
quantidades descritas no quadro abaixo e conforme especificações
técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar
deste documento:

Item Descrição do material
Quantidade

TRE-AL
**Quantidade
EsFCEx/CMS

01
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR,

ERGONÔMICA, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS
REGULÁVEIS

400 15

02 CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO,
COM BRAÇOS REGULÁVEIS 50 30

** 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 (TRE-AL) e pela EsFCEx/CMS (Salvador-BA);

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.

1.3.2 exigência de madeira de reflorestamento na
composição do assento e do encosto do mobiliário.

 
2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A solicitação se justifica pela necessidade de compor

os ambientes para funcionamento de diversos Cartórios Eleitorais e
da Sede deste Regional. As aquisições visam adaptar as condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos servidores, de modo
a propiciar-lhes um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. Foi incluída a EsFCEx/CMS (Salvador-BA), conforme
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manifestação de interesse na IRP nº 23/201 (0946868);
2.2 Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem

como objetivo principal de adquirir bens da melhor qualidade e
ergonomia possíveis 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 do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário
e o total, marca, código, 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, no seu Anexo
Único e no Edital do Pregão;

3.4 Junto com a proposta comercial final (proposta
ajustada) a empresa deverá apresentar:

3.4.1 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou
Parecer, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou
por Ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de
Ergonomia ou ainda por Profissional habilitado em medicina com
especialidade em segurança do trabalho, afirmando que os produtos
ofertados estão de acordo com a norma NR 17 (ergonomia -
Ministério do Trabalho e do Emprego), sendo que deverá vir
acompanhado da ART do profissional assinante;

3.4.2 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;

3.4.3 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 13962:2006 – Móveis para
Escritório;

3.4.4 Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e
identificação dos mesmos;

3.4.5 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
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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.

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência
Técnica Corretiva: conforme declaração expressa entregue (vide
item 3.4.2)

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. Na ARP da
EsFCEx/CMS, por unidade específica daquela Escola.

5.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa
perante o TRE-AL, perante a EsFCEx/CMS 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;
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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 e seu Anexo Único, 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 do TRE-AL, 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:
 
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 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949140 e o código CRC 5F99AE79.

0004246-03.2021.6.02.8000 0949140v24
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

 

Item 01. POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA,  TIPO
DIRETOR, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG
 
1.1. Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em

espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência
a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm.

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão
ser feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com
acabamento em zíper.

Revestimento em material microperfurado composto por
polímeros à base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a
0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
1.2. Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T”

inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições através
de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de
alavanca de pressão sob o assento, confeccionado com estrutura tubular em
aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios superiores em
polipropileno de alta resistência.

Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao
assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
1.3. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente

500 mm de largura, com profundidade de aproximadamente 510 mm, e quinas
arredondadas nas extremidades.

Parte interna em compensado multilâminas de madeira
proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e
espessura final de 10,5 mm.
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Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
1.4. Encosto - Em formato anatômico com apoio lombar

regulável, medindo 590 mm de altura, com largura iniciando com 480 mm na
parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superior..

Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em
madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de
reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a
base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, prensada a quente,
com 10,5 mm de espessura final.

Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta
de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com
espessura de 45 mm.

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são
feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento
em zíper.

Revestimento em material microperfurado composto por
polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90
mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
1.5. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo

sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através
de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este movimento permite
que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do
usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e
assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente.

Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e
sistema de livre flutuação.

Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada
através de alavanca localizada sob o assento.

Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o
usuário ao desbloquear o mesmo.

Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a
gás com curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 -
BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação
inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100
mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com
ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao desgaste e com
lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e
suavidade no movimento giratório.

Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28
mm, usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço
cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna
através de anel elástico.
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Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a
norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida.
Base com acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em
poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro.

Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de
rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx
11 mm de diâmetro.

Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta,
com ótima resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm
de diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com haste HGA confeccionado
em aço BTC de 11 mm, dotado de anel elástico em aço com diâmetro mín de 11
mm. Possui eixo em aço BTC 1003/1005 horizontal de ligação entre as rodas.

As partes metálicas submetidas à pintura devem
receber tratamento de fosfatização à base de zinco, através de processo
eletrostático com tinta epóxi pó texturizada, polimerizada a 200°C, com
película de no mínimo 70 mícrons.

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
 
 
*******************************************
 
 
 
 
Item 02. CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR

MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS
RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG
 
2.1. Assento e encosto separados e interligados através de

mecanismo de regulagem de inclinação do encosto com no mínimo quatro
posições de travamento tipo back system comandado por alavanca sob o
assento na parte traseira, não se admitindo o sistema com regulagem através
de manípulos rosqueáveis.

Estofado em espuma de poliuretano injetada, moldada
anatomicamente, densidade controlada de aproximadamente 58 a 54 kg/m³
para o assento e encosto respectivamente, com espessura no centro da
almofada de aproximadamente 50 mm.

Revestidos no tecido 100% poliéster na cor preta
 
2.1.1. Assento:
Largura de 500 mm;
Profundidade da superfície do assento com 500 mm;
Altura regulável para o sistema pneumático a gás em várias
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posições;
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
2.1.2. Encosto:
Largura de 450 mm;
Altura de 360 mm com regulagem em pelo menos quatro

posições, acionado através de painel integrado no contra encosto de maneira
automática sem a utilização de manípulos de maneira que o usuário proceda
as regulagens mesmo sentado;

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
 
2.1.3. Contra encosto e contra assento confeccionados em

polipropileno injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com acabamento de
bordas com utilização de perfil semi-rígido maciço tipo macho e fêmea fixados
na própria capa para maior resistência do conjunto.

 
2.2. Braços confeccionados em aço chapa de alumínio 5 mm de

espessura, revestido em polipropileno injetado, com apoia
braços confeccionados em poliuretano injetado de alta qualidade, braços com
regulagem de altura em, no mínimo, 5 posições.

Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão
regulável podendo ser travado em 4 posições visando ao foi o constante e
uniforme da região lombar.

Para proteção e estética o sistema de inclinação deverá ser
embutido em uma blindagem de ABS debaixo do assento

 
2.3. Base giratória com bucha em espoliestes (para evitar o

desgaste das peças e surgimento de ruídos).
Rolamento com esferas de aço envolvidas em corpo de

polipropileno natural proporcionando suavidade e eficiência no movimento
giratório. Mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço mola
de 6mm dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar
brusco funcionando inclusive na regulagem mínima.

Blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. Pé
base com cinco pás em chapas de aço ABNT 1010/1020 com espessura de 1,9
mm estampadas e dobradas, soldadas (solda MIG) ao tubo central através de
sistema que não permita falhas ou formação de bolhas com perfeito
acabamento. Pás com capa de proteção em polipropileno na parte superior
inteiriça, formando uma peça única, não se admitindo o uso de capas
emendáveis.

Rodízios: corpo com nylon natural injetado (material de baixo
coeficiente de atrito e resistência à abrasão), roldanas duplas em nylon
natural injetado, com movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal
disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro de 8
mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14 zincado natural, com diâmetro de 11 mm
fixado à base através de anel de pressão em aço.
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/09/2021, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949179 e o código CRC 2B6B6CB8.

0004246-03.2021.6.02.8000 0949179v11
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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,
 
posto que a SEIC já fez a consolidação por meio do

Despacho - 0947957.
 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/09/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949258 e o código CRC 2045282A.

0004246-03.2021.6.02.8000 0949258v1
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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 0946869, apresento o

Termo de Referência SEPAT 0949140 e seu Anexo Único 0949179,
bem como a pesquisa de preços, Despacho SEIC 0947957, todos
devidamente consolidados no tocante à inclusão dos quantitativos
constantes da manifestação de interesse na Intenção de Registro de
Preços nº 23/2021, 0946868.

 
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 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949800 e o código CRC A792CAEF.

0004246-03.2021.6.02.8000 0949800v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
  
PROCESSO Nº 0004246-03.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro 
de Preços de material permanente – Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, 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 
– Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, 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, quanto ao Item 01, os interessados do ramo 
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

 4.1.1. Quanto ao item 02, poderão participar 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; 
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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, quanto ao item 02, 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. 

Minuta de edital (0954053)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 66



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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 

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 
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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;  

7.2.  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.  
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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 

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. 
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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. 

8.14. 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: 
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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. 

8.23.  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. 
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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. 

 

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. 
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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; 

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 
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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 

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; 
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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. 

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, 
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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. 

 

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) 
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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. 
 

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. 
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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) Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Parecer, emitidos por Instituto 
Federal ou Estadual ou Municipal ou por Ergonomista certificado pela ABERGO – 
Associação Brasileira de Ergonomia ou ainda por Profissional habilitado em medicina 
com especialidade em segurança do trabalho, afirmando que os produtos ofertados 
estão de acordo com a norma NR 17 (ergonomia - Ministério do Trabalho e do 
Emprego), sendo que deverá vir acompanhado da ART do profissional assinante; 
 
b) 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; 
 
c) 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 13962:2006 – Móveis para Escritório; 
 
d) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos; 
 
e) 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. 
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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. 
 

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. 
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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 

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 
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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 
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 
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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 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 
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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, 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; 
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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 todos os itens já montados, em perfeitas condições de uso, dentro do 
horário de expediente do Órgão. 

 f) Acondicionar os bens em embalagem individual adequada, com o menor volume 
possível; 

g) Utilizar materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento; 

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: 
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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, 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; 
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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 
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. 
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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, 
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. 
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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. 
 
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; Na ARP da EsFCEx/CMS, por unidade específica daquela Escola. 

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; 
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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 do Termo de Referência (Anexo I), 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 
do TRE-AL, para fins de registros 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 
sejam efetuados 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. 

 
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 
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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 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 – DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição, através 
de ARP, Material Permanente -  Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias - Conta 1231103-
03, nas quantidades descritas no quadro abaixo e conforme especificações técnicas 
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento: 

Item Descrição do material 
Quantidade 

TRE-AL 
**Quantidade 
EsFCEx/CMS 

01 
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR, 
ERGONÔMICA, ESPALDAR ALTO, COM 

BRAÇOS REGULÁVEIS 
400 15 

02  
CADEIRA 

GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR 
MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS 

50 30 

** 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 (TRE-AL) e pela EsFCEx/CMS 
(Salvador-BA); 

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. 

1.3.2 exigência de madeira de reflorestamento na composição do assento 
e do encosto do mobiliário. 

  

2 – DA JUSTIFICATIVA 
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2.1 A solicitação se justifica pela necessidade de compor os ambientes 
para funcionamento de diversos Cartórios Eleitorais e da Sede deste Regional. As 
aquisições visam adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
servidores, de modo a propiciar-lhes um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. Foi incluída a EsFCEx/CMS (Salvador-BA), conforme manifestação de interesse 
na IRP nº 23/201 (0946868); 

2.2 Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo 
principal de adquirir bens da melhor qualidade e ergonomia possíveis 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 do 
produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a 
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, 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, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão; 

3.4 Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa 
deverá apresentar: 

3.4.1 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Parecer, emitidos 
por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou por Ergonomista certificado pela 
ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia ou ainda por Profissional habilitado em 
medicina com especialidade em segurança do trabalho, afirmando que os produtos 
ofertados estão de acordo com a norma NR 17 (ergonomia - Ministério do Trabalho e do 
Emprego), sendo que deverá vir acompanhado da ART do profissional assinante; 

3.4.2 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; 

3.4.3 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 13962:2006 – Móveis para Escritório; 
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3.4.4 Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas 
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para 
facilitar a visualização e identificação dos mesmos; 

3.4.5 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. 

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência Técnica 
Corretiva: conforme declaração expressa entregue (vide item 3.4.2) 

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 
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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. Na ARP da EsFCEx/CMS, por unidade específica daquela Escola. 

5.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-
AL, perante a EsFCEx/CMS 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 e seu Anexo Único, 
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 do TRE-AL, 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: 

  

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 
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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. POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA,  TIPO DIRETOR, ESPALDAR 
ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS 

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 

  

1.1. Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma de 
poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 
mm. 

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão 
ser feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em 
zíper. 

Revestimento em material microperfurado composto por polímeros à 
base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado 
contra raios UV e com aditivos antichama. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

  

1.2. Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com 
acionamento de regulagem de altura em sete posições através de botão sob o apoio, e 
regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca de pressão sob o 
assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com 
capa protetora e apoios superiores em polipropileno de alta resistência. 

Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao assento 
fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

  

1.3. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 
mm de largura, com profundidade de aproximadamente 510 mm, e quinas arredondadas 
nas extremidades. 

Parte interna em compensado multilâminas de madeira proveniente de 
reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 
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1.4. Encosto - Em formato anatômico com apoio lombar regulável, 
medindo 590 mm de altura, com largura iniciando com 480 mm na parte inferior e 
finalizando com 400 mm na parte superior.. 

Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em madeira 
compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento 
(pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de ureia/formol com 
baixa emissão de formaldeído, prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. 

Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, 
com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento 
e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. 

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de 
polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. 

Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a 
base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado contra 
raios UV e com aditivos antichama. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

  

1.5. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo sincronizado de 
inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de 
desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o apoio lombar da poltrona 
mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o 
deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. 

Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de 
livre flutuação. 

Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada através de 
alavanca localizada sob o assento. 

Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao 
desbloquear o mesmo. 

Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 
curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 
1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação inferior e superior. 
Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em 
POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este 
de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na 
regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. 

Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28 mm, 
usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com 
rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. 

Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma 
DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Base com 
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acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% 
de fibra de vidro. 

Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou 
sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx 11 mm de diâmetro. 

Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima 
resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm de diâmetro, com 
pista injetada em poliuretano, com haste HGA confeccionado em aço BTC de 11 mm, 
dotado de anel elástico em aço com diâmetro mín de 11 mm. Possui eixo em aço BTC 
1003/1005 horizontal de ligação entre as rodas. 

As partes metálicas submetidas à pintura devem receber tratamento de 
fosfatização à base de zinco, através de processo eletrostático com tinta epóxi pó 
texturizada, polimerizada a 200°C, com película de no mínimo 70 mícrons. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

   

***************************************** 

   

Item 02. CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO, COM 
BRAÇOS REGULÁVEIS 

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 

  

2.1. Assento e encosto separados e interligados através de mecanismo de 
regulagem de inclinação do encosto com no mínimo quatro posições de travamento tipo 
back system comandado por alavanca sob o assento na parte traseira, não se admitindo 
o sistema com regulagem através de manípulos rosqueáveis. 

Estofado em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente, 
densidade controlada de aproximadamente 58 a 54 kg/m³ para o assento e encosto 
respectivamente, com espessura no centro da almofada de aproximadamente 50 mm. 

Revestidos no tecido 100% poliéster na cor preta 

  

2.1.1. Assento: 

Largura de 500 mm; 

Profundidade da superfície do assento com 500 mm; 

Altura regulável para o sistema pneumático a gás em várias posições; 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 
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2.1.2. Encosto: 

Largura de 450 mm; 

Altura de 360 mm com regulagem em pelo menos quatro posições, 
acionado através de painel integrado no contra encosto de maneira automática sem a 
utilização de manípulos de maneira que o usuário proceda as regulagens mesmo 
sentado; 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

  

2.1.3. Contra encosto e contra assento confeccionados em polipropileno 
injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com acabamento de bordas com utilização de 
perfil semi-rígido maciço tipo macho e fêmea fixados na própria capa para maior 
resistência do conjunto. 

  

2.2. Braços confeccionados em aço chapa de alumínio 5 mm de 
espessura, revestido em polipropileno injetado, com apoia braços confeccionados em 
poliuretano injetado de alta qualidade, braços com regulagem de altura em, no mínimo, 5 
posições. 

Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão regulável 
podendo ser travado em 4 posições visando ao foi o constante e uniforme da região 
lombar. 

Para proteção e estética o sistema de inclinação deverá ser embutido em 
uma blindagem de ABS debaixo do assento 

  

2.3. Base giratória com bucha em espoliestes (para evitar o desgaste das 
peças e surgimento de ruídos). 

Rolamento com esferas de aço envolvidas em corpo de polipropileno 
natural proporcionando suavidade e eficiência no movimento giratório. Mola 
amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço mola de 6mm dimensionada 
para absorção de impactos provenientes do sentar brusco funcionando inclusive na 
regulagem mínima. 

Blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. Pé base com 
cinco pás em chapas de aço ABNT 1010/1020 com espessura de 1,9 mm estampadas e 
dobradas, soldadas (solda MIG) ao tubo central através de sistema que não permita 
falhas ou formação de bolhas com perfeito acabamento. Pás com capa de proteção em 
polipropileno na parte superior inteiriça, formando uma peça única, não se admitindo o 
uso de capas emendáveis. 

Rodízios: corpo com nylon natural injetado (material de baixo coeficiente 
de atrito e resistência à abrasão), roldanas duplas em nylon natural injetado, com 
movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio 
produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro de 8 mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14 
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zincado natural, com diâmetro de 11 mm fixado à base através de anel de pressão em 
aço. 
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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 
Poltrona giratória, 

conforme especificações 
contidas no Anexo I-A. 

UNID.      400      15 415 R$ 1.500,10 

2 

Cadeira giratória, 
conforme 

especificações contidas 
no Anexo I-A. 

UNID. 50      30 80 R$ 833,57 
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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 0004246-03.2021.6.02.8000 
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 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 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$) 

       

Minuta de edital (0954053)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 103



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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 todos os itens já montados, em perfeitas condições de uso, dentro do 
horário de expediente do Órgão. 

 f) Acondicionar os bens em embalagem individual adequada, com o menor volume 
possível; 

g) Utilizar materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento; 

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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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; 
 

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. 
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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.  
 
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, 
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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. 
 
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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INFORMAÇÃO Nº 5072 - 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 – poltronas e cadeiras giratórias, 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, apenas quanto ao Item 02,
em razão do seu valor estimado.

 

Outrossim, informo que houve manifestação de interesse da Escola de Formação
Complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM) na IRP nº 23/2021, de acordo
com o comprovante do Comprasnet (0946868).

 

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).
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Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

 

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

 

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

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 04/10/2021, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 04/10/2021, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954062 e o código CRC D07738A5.

0004246-03.2021.6.02.8000 0954062v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
Acuso ciência da Informação 5072, da SLC

(doc. 0954062) e submeto os autos à Assessoria Jurídica, para
análise e aprovação da minuta do edital (doc. 0954053).

Ratifico, por oportuno, os prazos indicados para:
a) validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);
b) envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1); e
c) envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7
e 10.6).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2021, às 00:51, 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
0954229 e o código CRC 5B33CD42.

0004246-03.2021.6.02.8000 0954229v1
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PROCESSO : 0004246-03.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS.

 

Parecer nº 1230 / 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 – Poltronas Giratórias e
Cadeiras Giratórias, 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.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Termo de Referência (versão final)
(0949140), com anexo único (0949179);
- Concordância com os termos do TR pelo
Secretário de Administração (0937595);
- Pesquisa realizada na ferramenta banco
de preços (0939785), sendo estimado o
valor total em R$ 641.718,50 (seiscentos
e quarenta e um mil setecentos e dezoito
reais e cinquenta centavos), conforme
tabela inserta no Despacho SEIC
0939786;
- Divulgação de Intenção de Registro de
Preços (0940634) no Comprasnet,
conforme estabelece o art. 4º do Decreto
nº 7.892/2013;
- Comprovante de manifestação de
interesse IRP (0946868);
- Pesquisa de preços consolidada pela
SEIC (Despacho SEIC 0947957), com o
valor total estimado em R$ 689.227,10
(seiscentos e oitenta e nove mil duzentos
e vinte e sete reais e dez centavos), com a
sugestão de 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 7.892/2013 e nº 10.024/2019,
com ampla participação para o item 01 e
restrição de participação a microempresas
e empresas de pequeno porte para o item
02;
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM (0952915), elaborada
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pela SLC, objetivando o registro de
preços para eventual aquisição de
material permanente – poltronas e
cadeiras giratórias, conforme termo de
referência 0949140, 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 Secretaria de
Administração.

 
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
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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
(0954053).

 
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
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto nº 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 (0948661).

 
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,
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que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o art. 8º do
Decreto nº 10.024/2019, 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.
(...)
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 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."
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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
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? NÃO 0902147

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação?

SIM 0949140

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens e/ou
serviços que serão contratados?

SIM
0949140
0949179

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM 0949140

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  
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13

As quantidades mínimas exigidas para
comprovação da capacitação técnico
operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da
complexidade do objeto? Foram
fixadas em percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados
independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos
de trabalho (mão de obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise
de outras soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de
instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que
possam ser causa de aumento dos
custos da futura contratação?

SIM 0949140

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 0949140

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 0937595

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 0947957

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 0947957

26 Foi produzida planilha comparativa
com os preços encontrados? SIM 0947957

27
A Seção de Compras analisou os
preços encontrados na pesquisa ou
submeteu ao exame da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM 0947957

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
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na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item da
contratação?

SIM 0954053 (item
2)

29

Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

SIM 0954053 (item
1)

30

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais
(MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de
empate, às propostas superiores em
até 5% do menor preço cotado?

SIM 0954053

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 0954053

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 0954053

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 0954053

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 0954053

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0954053

39
A forma de divulgação de licitação
está de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM 0954053
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40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

N/A  

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 0954053

42
A minuta de edital se abstém de
definir de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 0954053

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para início
da prestação de serviços?

SIM 0954053

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 0954053

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 0954053

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 0954053

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 0954053

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 0954053

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 0954053

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
0954053
Irreajustáveis

52

A minuta do contrato/ata contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver
valores eventualmente recebidos em
excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem
de preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

SIM  

Em face do valor estimado do objeto,
foi verificada a possibilidade de a
licitação ser exclusiva para
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54
Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07

SIM  

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

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  

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 0954053, 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 – Poltronas Giratórias e Cadeiras
Giratórias, conforme termo de referência 0949140 e seu
anexo único (0949179), consolidados 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.
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À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 08/10/2021, às 09:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/10/2021, às 09:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956314 e o código CRC 7683246F.

0004246-03.2021.6.02.8000 0956314v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 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 1230/2021 (0956314), aprovando a Minuta
de Edital (0954053), 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 – Poltronas
Giratórias e Cadeiras Giratórias, 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.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 08/10/2021, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956749 e o código CRC B60B976F.

0004246-03.2021.6.02.8000 0956749v1

Conclusão GDG 0956749         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 123



���������������� 	

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

	

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

/0123456789:68;2<9=>?@9A>@;BCD=EF?>GDH
IJKJ124LMN@=2M@24FOPQP@NQP@26R9=N2<=LMN@=>@9=NBSN@T=F?UP9?ONH
/JVJ12WXYZWY[W[Z2W\]ZZ24̂
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INFORMAÇÃO Nº 5213 - 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
(0957678).
Outrossim, informo que abri chamado junto ao Comprasnet para solução do
problema.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/10/2021, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957684 e o código CRC 16D4D2DB.

0004246-03.2021.6.02.8000 0957684v4
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PROCESSO : 0004246-03.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição.Material Permanente – Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias.

 

Decisão nº 2389 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral em exercício, inserta no evento SEI 0956749.

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 o registro de preços para eventual aquisição de material
permanente – Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, 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.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0954053, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
por meio do Parecer nº 1230/2021 (0956314), e demais medidas
cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/10/2021, às 16:53, 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
0957844 e o código CRC 7D54719F.

0004246-03.2021.6.02.8000 0957844v3
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
À SLC, para publicar o aviso de licitação e

divulgação do edital, na forma autorizada pela Presidência, na
Decisão 2389 (doc. 0957844).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/10/2021, às 23:04, 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
0959107 e o código CRC 00B30B06.

0004246-03.2021.6.02.8000 0959107v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  6611//22002211  
  
PROCESSO Nº 0004246-03.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 10 de novembro 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 – Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, 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 
– Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, 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, quanto ao Item 01, os interessados do ramo 
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

 4.1.1. Quanto ao item 02, poderão participar 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, 
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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, quanto ao item 02, 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 
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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.  

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 
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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;  

7.2.  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 
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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. 

8.4. 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. 
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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. 

8.14. 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;  

Edital do PE nº 61/2021 (0964286)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 135



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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. 

8.23.  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 
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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. 

 

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. 
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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; 

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. 
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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 

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; 
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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. 

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, 
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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. 

 

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) 
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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. 
 

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. 
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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) Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Parecer, emitidos por Instituto 
Federal ou Estadual ou Municipal ou por Ergonomista certificado pela ABERGO – 
Associação Brasileira de Ergonomia ou ainda por Profissional habilitado em medicina 
com especialidade em segurança do trabalho, afirmando que os produtos ofertados 
estão de acordo com a norma NR 17 (ergonomia - Ministério do Trabalho e do 
Emprego), sendo que deverá vir acompanhado da ART do profissional assinante; 
 
b) 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; 
 
c) 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 13962:2006 – Móveis para Escritório; 
 
d) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos 
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a 
visualização e identificação dos mesmos; 
 
e) 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. 
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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. 
 

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. 
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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 

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 
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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 
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 
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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 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 
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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, 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; 
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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 todos os itens já montados, em perfeitas condições de uso, dentro do 
horário de expediente do Órgão. 

 f) Acondicionar os bens em embalagem individual adequada, com o menor volume 
possível; 

g) Utilizar materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento; 

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: 
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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, 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; 
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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 
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. 
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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, 
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. 
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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. 
 
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; Na ARP da EsFCEx/CMS, por unidade específica daquela Escola. 

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; 
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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 do Termo de Referência (Anexo I), 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 
do TRE-AL, para fins de registros 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 
sejam efetuados 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. 

 
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 
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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 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, 22 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 – DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição, através 
de ARP, Material Permanente -  Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias - Conta 1231103-
03, nas quantidades descritas no quadro abaixo e conforme especificações técnicas 
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento: 

Item Descrição do material 
Quantidade 

TRE-AL 
**Quantidade 
EsFCEx/CMS 

01 
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR, 
ERGONÔMICA, ESPALDAR ALTO, COM 

BRAÇOS REGULÁVEIS 
400 15 

02  
CADEIRA 

GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR 
MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS 

50 30 

** 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 (TRE-AL) e pela EsFCEx/CMS 
(Salvador-BA); 

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. 

1.3.2 exigência de madeira de reflorestamento na composição do assento 
e do encosto do mobiliário. 

  

2 – DA JUSTIFICATIVA 
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2.1 A solicitação se justifica pela necessidade de compor os ambientes 
para funcionamento de diversos Cartórios Eleitorais e da Sede deste Regional. As 
aquisições visam adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
servidores, de modo a propiciar-lhes um máximo de conforto, segurança e desempenho 
eficiente. Foi incluída a EsFCEx/CMS (Salvador-BA), conforme manifestação de interesse 
na IRP nº 23/201 (0946868); 

2.2 Exigências de Certificados, Atestados e Laudos, tem como objetivo 
principal de adquirir bens da melhor qualidade e ergonomia possíveis 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 do 
produto, a dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a 
quantidade solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, 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, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão; 

3.4 Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa 
deverá apresentar: 

3.4.1 Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Parecer, emitidos 
por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal ou por Ergonomista certificado pela 
ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia ou ainda por Profissional habilitado em 
medicina com especialidade em segurança do trabalho, afirmando que os produtos 
ofertados estão de acordo com a norma NR 17 (ergonomia - Ministério do Trabalho e do 
Emprego), sendo que deverá vir acompanhado da ART do profissional assinante; 

3.4.2 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; 

3.4.3 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 13962:2006 – Móveis para Escritório; 
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3.4.4 Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas 
e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para 
facilitar a visualização e identificação dos mesmos; 

3.4.5 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. 

4.3 Prazo de garantia do mobiliário e Assistência Técnica 
Corretiva: conforme declaração expressa entregue (vide item 3.4.2) 

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 
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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. Na ARP da EsFCEx/CMS, por unidade específica daquela Escola. 

5.2 Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o TRE-
AL, perante a EsFCEx/CMS 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 e seu Anexo Único, 
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 do TRE-AL, 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: 

  

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 
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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. POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA,  TIPO DIRETOR, ESPALDAR 
ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS 

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 

  

1.1. Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma de 
poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 
mm. 

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão 
ser feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em 
zíper. 

Revestimento em material microperfurado composto por polímeros à 
base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado 
contra raios UV e com aditivos antichama. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

  

1.2. Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com 
acionamento de regulagem de altura em sete posições através de botão sob o apoio, e 
regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca de pressão sob o 
assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com 
capa protetora e apoios superiores em polipropileno de alta resistência. 

Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao assento 
fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

  

1.3. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 
mm de largura, com profundidade de aproximadamente 510 mm, e quinas arredondadas 
nas extremidades. 

Parte interna em compensado multilâminas de madeira proveniente de 
reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

  

Edital do PE nº 61/2021 (0964286)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 161



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

1.4. Encosto - Em formato anatômico com apoio lombar regulável, 
medindo 590 mm de altura, com largura iniciando com 480 mm na parte inferior e 
finalizando com 400 mm na parte superior.. 

Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em madeira 
compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento 
(pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de ureia/formol com 
baixa emissão de formaldeído, prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. 

Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, 
com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento 
e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade 
controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. 

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de 
polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. 

Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a 
base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado contra 
raios UV e com aditivos antichama. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

  

1.5. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo sincronizado de 
inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de 
desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o apoio lombar da poltrona 
mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o 
deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. 

Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de 
livre flutuação. 

Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada através de 
alavanca localizada sob o assento. 

Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao 
desbloquear o mesmo. 

Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 
curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 
1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação inferior e superior. 
Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em 
POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este 
de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na 
regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. 

Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28 mm, 
usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com 
rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. 

Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma 
DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Base com 
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acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% 
de fibra de vidro. 

Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou 
sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx 11 mm de diâmetro. 

Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima 
resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm de diâmetro, com 
pista injetada em poliuretano, com haste HGA confeccionado em aço BTC de 11 mm, 
dotado de anel elástico em aço com diâmetro mín de 11 mm. Possui eixo em aço BTC 
1003/1005 horizontal de ligação entre as rodas. 

As partes metálicas submetidas à pintura devem receber tratamento de 
fosfatização à base de zinco, através de processo eletrostático com tinta epóxi pó 
texturizada, polimerizada a 200°C, com película de no mínimo 70 mícrons. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

   

***************************************** 

   

Item 02. CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO, COM 
BRAÇOS REGULÁVEIS 

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 

  

2.1. Assento e encosto separados e interligados através de mecanismo de 
regulagem de inclinação do encosto com no mínimo quatro posições de travamento tipo 
back system comandado por alavanca sob o assento na parte traseira, não se admitindo 
o sistema com regulagem através de manípulos rosqueáveis. 

Estofado em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente, 
densidade controlada de aproximadamente 58 a 54 kg/m³ para o assento e encosto 
respectivamente, com espessura no centro da almofada de aproximadamente 50 mm. 

Revestidos no tecido 100% poliéster na cor preta 

  

2.1.1. Assento: 

Largura de 500 mm; 

Profundidade da superfície do assento com 500 mm; 

Altura regulável para o sistema pneumático a gás em várias posições; 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 
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2.1.2. Encosto: 

Largura de 450 mm; 

Altura de 360 mm com regulagem em pelo menos quatro posições, 
acionado através de painel integrado no contra encosto de maneira automática sem a 
utilização de manípulos de maneira que o usuário proceda as regulagens mesmo 
sentado; 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

  

2.1.3. Contra encosto e contra assento confeccionados em polipropileno 
injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com acabamento de bordas com utilização de 
perfil semi-rígido maciço tipo macho e fêmea fixados na própria capa para maior 
resistência do conjunto. 

  

2.2. Braços confeccionados em aço chapa de alumínio 5 mm de 
espessura, revestido em polipropileno injetado, com apoia braços confeccionados em 
poliuretano injetado de alta qualidade, braços com regulagem de altura em, no mínimo, 5 
posições. 

Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão regulável 
podendo ser travado em 4 posições visando ao foi o constante e uniforme da região 
lombar. 

Para proteção e estética o sistema de inclinação deverá ser embutido em 
uma blindagem de ABS debaixo do assento 

  

2.3. Base giratória com bucha em espoliestes (para evitar o desgaste das 
peças e surgimento de ruídos). 

Rolamento com esferas de aço envolvidas em corpo de polipropileno 
natural proporcionando suavidade e eficiência no movimento giratório. Mola 
amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço mola de 6mm dimensionada 
para absorção de impactos provenientes do sentar brusco funcionando inclusive na 
regulagem mínima. 

Blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. Pé base com 
cinco pás em chapas de aço ABNT 1010/1020 com espessura de 1,9 mm estampadas e 
dobradas, soldadas (solda MIG) ao tubo central através de sistema que não permita 
falhas ou formação de bolhas com perfeito acabamento. Pás com capa de proteção em 
polipropileno na parte superior inteiriça, formando uma peça única, não se admitindo o 
uso de capas emendáveis. 

Rodízios: corpo com nylon natural injetado (material de baixo coeficiente 
de atrito e resistência à abrasão), roldanas duplas em nylon natural injetado, com 
movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio 
produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro de 8 mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14 
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zincado natural, com diâmetro de 11 mm fixado à base através de anel de pressão em 
aço. 
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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 
Poltrona giratória, 

conforme especificações 
contidas no Anexo I-A. 

UNID.      400      15 415 R$ 1.500,10 

2 

Cadeira giratória, 
conforme 

especificações contidas 
no Anexo I-A. 

UNID. 50      30 80 R$ 833,57 
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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 0004246-03.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2021 

 
 

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 61/2021, 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 61/2021: 

 

 
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 todos os itens já montados, em perfeitas condições de uso, dentro do 
horário de expediente do Órgão. 

 f) Acondicionar os bens em embalagem individual adequada, com o menor volume 
possível; 

g) Utilizar materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento; 

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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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; 
 

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. 
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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.  
 
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, 
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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. 
 
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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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Nº 201, segunda-feira, 25 de outubro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0286583-06.2021.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 07.002.12.2021 ao
Contrato nº 07.002.10.2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: IDTCORP COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 21.262.834/0001-45; Objeto: prorrogação do prazo de
entrega de 3 servidores de rede para ambiente do Processo Judicial Eletrônico - PJE e seus
sistemas relacionados, até 21/10/2021 e prorrogação do prazo de vigência contratual até
12/12/2026; Fundamento Legal: art. 57, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93; Data de
assinatura: 20/10/2021; Vigência: extensão do prazo por 08 dias, até 12/12/2026; Valor
Total: não há alteração do valor contratual; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº
006/2021-RP; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-
Geral e, pela Contratada, o Sr. Waldinei Dias Silva, Sócio-Diretor.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0271616-53.2021. Objeto: Contratação de serviços de pronto
socorro móvel de urgências e emergências médicas pré-hospitalares, NA MODA L I DA D E
ÁREA PROTEGIDA, por ambulância de suporte avançado tipo D, (UTI móvel) com
equipamentos e tripulação. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/10/2021 das 08h00 às
17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 Torre Norte, Conj. 118, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00033-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 25/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/11/2021
às 13h30 no site www.gov.br/compras.

ELEUSIS DE CASSIA MAZZI DE AZEVEDO
Pregoeira

(SIASGnet - 22/10/2021) 90029-20901-2021NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0035783-89.2020. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de lavanderia.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/10/2021 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 Torre Norte, 11º Andar, Conj. 118, Bela Vista
- São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00013-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 25/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/11/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/10/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 2975/2020. CONVENENTES: Tribunal Regional
Federal da 4ª Região e Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da
Educação. OBJETO: Possibilitar aos estudantes do Ensino Médio dos estabelecimentos de
ensino da rede pública estadual estágio de interesse curricular, não obrigatório, nas
Unidades Concedentes de Estágio, visando a proporcionar experiência prática para a
formação integral do aluno, por meio de atividades de aprendizagem social, profissional e
cultural, resultantes da sua participação nas situações reais de vida e de trabalho, acrescida
à sua carga horária regular e obrigatória. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 05/10/2021 a 05/10/2026. P.A. 0006813-91.2016.4.04.8000.
ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em 30/09/2021. Des. Federal
Ricardo Teixeira do Valle Pereira - Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 3726-20.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços para contratação
de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo coffee
break), neste compreendidos gêneros alimentícios prontos, industrializados e bebidas,
destinados à realização de eventos internos, cursos e Sessões de Julgamento e do Conselho
de Administração pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 25/10/2021 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/90031-5-00014-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/11/2021 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 - 22/10/2021) 90031-00001-2021NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°30/2021. Contratante: TRF5ªR. Contratada: LOUREIRO SERVIÇOS DE
ENGENHARIA EIRELI. CNPJ: 34.783.473/0001-24. Objeto: Contratação de empresa para
execução de obras de acessibilidade em banheiros do térreo da Ampliação e da calçada
externa do Prédio Anexo I, pintura da garagem privativa do Edf. Sede e substituição do piso
dos halls de circulação do térreo e do 1º pavimento do Prédio Anexo I do TRF5ªR.
Fundamentação Legal: Pregão nº31/2021-TRF5ªR.PAV n°0005170-88.2021.4.05.7000-
TRF5ªR. Lei n.º10.520/2002, Dec. n.º3.555/2000, Decreto n.º10.024/2019, L.C. n.º123/2006,
Decreto nº 8.538/2005, Decreto 7.892/2013, I.N. SLTI/MPOG n°1/2010 e Lei n°8.666/1993.
Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
assinatura. Valor:R$ 343.396,65 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e seis
reais e sessenta e cinco centavos). Recursos Orçamentários: PTRES- 168457, ND-449051,
NE-540/2021 datada de 15/10/2021, na modalidade, global, no valor de R$ 343.396,65
(trezentos e quarenta de três mil, trezentos e noventa e seis reais e sesenta e cinco
centvos). Assinatura:22/10/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªR e Felipe Augusto Loureiro Mendonça, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004246-03.2021. Objeto: Registro de Preços de 400
(quatrocentas) poltronas e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias.. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 25/10/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00061-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 25/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/11/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/10/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0001098-81.2021. 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.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/10/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00062-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 25/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/11/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/10/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0002106-12.2021. Objeto: Registro de preço visando a eventual
aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio e Vídeo.. Total de Itens Licitados:
39. Edital: 25/10/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 -
Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-
00032-2021. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/11/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no Comprasnet, bem
como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser
obtidas por meio do telefone (71) 3373-7081 .

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/10/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE COOPERAÇÃO

Espécie: PACTO DE COOPERAÇÃO. As Partes: O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEA R Á
- TRE/CE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, referente à Zona: 45ª ZE - Massapê
e Senador Sá. Objeto: Pacto de Cooperação consiste no estabelecimento de um programa
COOPERATIVO entre o TRE/CE e a PREFEITURA, Objetivando o favorecimento de melhores
condições de estrutura e funcionamento para o Cartório Eleitoral, bem como o apoio
necessário ao desenvolvimento do processo eleitoral. Fundamento: O presente Pacto tem
como fundamento a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar n.º
101/00, bem como no Processo Administrativo Digital n.º 2340/2021 TRE-CE. Assinam: pelo
TRE/CE, Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, Presidente, e pela Prefeitura: José
Martins Barro Júnior, Prefeito de Senador Sá -CE. Data: 20/10/2021.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo PAD n.º 15.538/2021. Espécie: Inexigibilidade. Objeto: a contratação de
prestação de serviços técnicos profissionais especializados de capacitação "Servidor
Público, Vida Pessoal e Bem estar" para celebração do Dia do Servidor no TRE-CE, através
de palestra na modalidade EAD. Contratada: CONEXAO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA ,
CNPJ: 02.553.257/0001-04. Valor: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Fundamento
Legal: Art. 25, II c/c o Art. 13, VI, da Lei n º 8.666/93 e suas alterações e no PAD nº
15.538/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho. Data: 19/10/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 14/2017 celebrado com as pessoas físicas
GETÚLIO AZEVEDO VASCONCELOS E VÂNIA MARIA CAVALCANTE VASCONCELOS. Objeto:
visa prorrogar o Contrato por 30 (trinta) meses, a partir de 23 de fevereiro de 2022.
Fundamento: no art. 62, §3º, I, da Lei n.º 8.666/93, c/c Art. 51 da Lei nº 8.245/91 e ON-
AGU nº 06/2009, e na autorização contida no Processo PAD n.º 12.884/2021. Assina, pelo
TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Vânia Maria
Cavalcante Vasconcelos. DATA: 20/10/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021

Processo n.º 12.615/2021.
Objeto: é a contratação de prestação de serviço de natureza continuada, por

intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva, remarcação,
cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, por meio de
atendimento remoto, endereço eletrônico (e-mail) e telefone, para magistrados e
magistradas, servidores e servidoras e colaboradores e colaboradoras do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará. O objeto foi adjudicado à empresa: L. A VIAGENS E TURISMO LTDA ,
CNPJ: 04.613.668/0001-65. Valor: R$ 254.099,26. Homologado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 19/10/2021

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
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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 outubro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/10/2021, às 10:56, 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
0964719 e o código CRC 42B907CB.

0004246-03.2021.6.02.8000 0964719v1
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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° 061/2021 
  
OBJETO: Registro de Preços de material permanente – Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, 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. 

Item Descrição do Material 
Marca / 
Modelo 

Unid. Quant. 
Preço em R$ 

 Valor Unitário  Valor Unitário Extenso Valor Total Valor Total Extenso 

2 

CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO, 
COM BRAÇOS REGULÁVEIS 
RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 
2.1. Assento e encosto separados e interligados através de mecanismo 
de regulagem de inclinação do encosto com no mínimo quatro posições 
de travamento tipo back system comandado por alavanca sob o assento 
na parte traseira, não se admitindo o sistema com regulagem através de 
manípulos rosqueáveis. 
Estofado em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente, 
densidade controlada de aproximadamente 58 a 54 kg/m³ para o assento 
e encosto respectivamente, com espessura no centro da almofada de 
aproximadamente 50 mm. 
Revestidos no tecido 100% poliéster na cor preta 
2.1.1. Assento: 
Largura de 500 mm; 
Profundidade da superfície do assento com 500 mm; 
Altura regulável para o sistema pneumático a gás em várias posições; 
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.2.1.2. Encosto: 
Largura de 450 mm; 
Altura de 360 mm com regulagem em pelo menos quatro posições, 
acionado através de painel integrado no contra encosto de maneira 
automática sem a utilização de manípulos de maneira que o usuário 
proceda as regulagens mesmo sentado; 
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 
2.1.3. Contra encosto e contra assento confeccionados em polipropileno 
injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com acabamento de bordas 

PLAXMETAL - 
PREMIUM 

52373 
UND 80 R$ 690,00 

Seiscentos e noventa 
reais   

R$ 55.200,00 
  Cinquenta e cinco 

mil e duzentos 
reais  
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com utilização de perfil semi-rígido maciço tipo macho e fêmea fixados 
na própria capa para maior resistência do conjunto. 
2.2. Braços confeccionados em aço chapa de alumínio 5 mm de 
espessura, revestido em polipropileno injetado, com apoia braços 
confeccionados em poliuretano injetado de alta qualidade, braços com 
regulagem de altura em, no mínimo, 5 posições. 
Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão regulável 
podendo ser travado em 4 posições visando ao foi o constante e 
uniforme da região lombar. 
Para proteção e estética o sistema de inclinação deverá ser embutido em 
uma blindagem de ABS debaixo do assento 
2.3. Base giratória com bucha em espoliestes (para evitar o desgaste das 
peças e surgimento de ruídos). 
Rolamento com esferas de aço envolvidas em corpo de polipropileno 
natural proporcionando suavidade e eficiência no movimento giratório. 
Mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço mola de 
6mm dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar 
brusco funcionando inclusive na regulagem mínima. 
Blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. Pé base 
com cinco pás em chapas de aço ABNT 1010/1020 com espessura de 
1,9 mm estampadas e dobradas, soldadas (solda MIG) ao tubo central 
através de sistema que não permita falhas ou formação de bolhas com 
perfeito acabamento. Pás com capa de proteção em polipropileno na 
parte superior inteiriça, formando uma peça única, não se admitindo o 
uso de capas emendáveis. 
Rodízios: corpo com nylon natural injetado (material de baixo 
coeficiente de atrito e resistência à abrasão), roldanas duplas em nylon 
natural injetado, com movimentos independentes e fixadas em eixo 
horizontal disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT 
12L14 com diâmetro de 8 mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14 
zincado natural, com diâmetro de 11 mm fixado à base através de anel 
de pressão em aço. 

Valor Total da Proposta R$ 55.200,00 
Cinquenta e cinco 

mil e 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. 
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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. 

 

Declaramos 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, 11 de novembro de 2021. 
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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 
 

 
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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CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL EXECUTIVA Cadeira constituída de assento, encosto, mecanismo, 

apoios de braço, coluna a gás e base com rodízio. O assento deve ser constituído estrutura plástica 

injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼", fabricadas em aço carbono e 

revestidas pelo processo de eletrodeposição á zinco, fixadas nos pontos de montagem dos 
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mecanismos e apoios de braço. Na estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de espuma 

flexível á base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de 

Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada 

de 45 a 50 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O conjunto deve ser 

revestido com couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões de 480 

mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 80 mm de espessura apresentando em suas extremidades 

cantos arredondados. O assento deve possuir ainda uma carenagem plástica injetada em polipropileno 

que deve ser encaixada à estrutura por meio de garras incorporadas na própria estrutura do assento, 

dispensando o uso de parafusos e grampos. A regulagem de altura do assento permite atender as 

medidas mínimas de 420 mm até a altura máxima de 530 mm podendo apresentar pequenas 

variações. Encosto deve ser utilizado como sustentação da região do apoio lombar e deve possuir a 

funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de 

raios e curvas ergonômicas, e deve modelar de forma agradável e anatômica aos diversos biótipos de 

usuários. Já a lâmina com catraca, para a regulagem de altura, é fabricada em chapa de aço 

1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco central para maior resistência com mecanismo 

catraca fabricado em peças injetadas em Poliamida reforçada com fibra de vidro, esse mecanismo é 

automático, bastando puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada. Para baixa-lo basta 

puxar até a altura máxima que o mecanismo se desarma e libera o encosto até a posição mais baixa. 

O encosto deve possuir estrutura termoplástica injetada em PP polipropileno reforçada com fibra de 

vidro e com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas 

dimensões são 450 mm de largura, 450 mm de altura e 100 mm de espessura, com cantos 

arredondados. A espuma deve possuir uma espessura de 45 mm no formato ergonômico levemente 

adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma Blindagem de Termoplástico 

injetada em PP polipropileno que deve ser encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e 

grampos. Na estrutura do encosto deve ser fixada uma (01) almofada de espuma flexível á base de 

Poliuretano (PU), ergonômica deve ser fabricada através de sistemas químicos ä base 

de Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada deve possuir densidade 

controlada de 40 a 45 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O conjunto deve 

ser revestido com couro ecológico pelo processo de tapeçamento convencional. O mecanismo 

deve ser um conjunto mecânico que deve possuir duas alavancas pararegulagem de altura do assento 

e da inclinação do encosto. Sua alavanca de regulagem de altura do assento deve ser injetada em 

poliamida PA reforçada com fibra de vidro e possuir alma metálica com reforço estrutural 

em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas pelo processo de eletrodeposição a zinco, 

garantindo resistência mecânica contra corrosão. O sistema de travamento de reclinação do encosto 

deve acontecer por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de 
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lâmina que travam umas às outras por atrito ou por princípios de fricção. A alavanca de controle de 

reclinação do encosto deve ser também injetada em poliamida PA reforçada com fibra de vidro. Ao ser 

acionada a alavanca para cima ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de 

duas molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a 

alavanca para que o mesmo trave na posição escolhida. A faixa de variação de reclinagem é de 73° a 

104°. O mecanismo deve proporcionar a regulagem de altura do encosto por meio de catraca 

automática com curso de 70 mm, que se libera ao chegar a altura máxima e desce permitindo que o 

usuário ajuste sua altura para seu melhor conforto. O mecanismo deve ser fabricado com chapas de 

aço ABNT 1008/1020 na espessura de 2,65 mm e ser fixado ao assento por (04) quatro parafusos 

sextavados ¼ x 11/2 com cabeças Flangeadas. O mecanismo deve possuir um suporte para fixação 

do encosto em formato de L, no qual é fabricado com tubo industrial na configuração oblonga e na 

dimensão de 25x50 mm com espessura de 1,50 mm. Dois parafusos Philips ¼ x 1 cabeça lentilha 

juntamente com anéis elásticos fazem a perfeita união entre e encosto e o mecanismo. O mecanismo 

deve possuir uma blindagem de Termoplástico PP – Polipropileno, no acabamento superficial 

texturizado, para impedir o acesso do usuário nos sistemas de funcionalidade da cadeira participando 

de um componente de design, segurança e proteção contra agentes externos. O conjunto mecanismo 

deve receber uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície 

metálica por fosfatização á base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Os Apoio de 

braços devem ser fabricado pelo processo de injeção de termoplástico em Poliamida aditivado com 

30% de fibra de vidro. Possuírem regulagem de altura acionada através de um gatilho na parte 

posterior frontal do apoio de braços com curso de 70 mm. A Base do conjunto deve ser definida por 

uma configuração em forma pentagonal obtendo diâmetro na ordem de 690 mm e constituída com 

cinco (5) pás de apoio em formato piramidal com acabamento texturizado, fabricada pelo processo de 

injeção de termoplástico em poliamida aditivada com 30% de fibra de vidro, possuindo na 

extremidade de cada pá integrada em peça única o alojamento para o encaixe dos rodízios. Rodízios 

devem ser Constituídos de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e fabricadas em 

material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para 

serem utilizadas em Pisos Rígidos. Um (01) corpo do rodízio configurado de forma semicircular e 

fabricado em material termoplástico denominado Poliamida (PA 6,6). As roldanas 

devem ser fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 1005 /10 na 

dimensão de 6,00 mm que é submetido ao processo de lubrificação através de graxa específica para 

redução de atrito na operação de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio deve ser constituído por um 

(01) eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão 11,00 mm e 

protegido contra a corrosão pelo processo de eletrodeposição de zinco onde se encontra montado 

através de um anel elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o 

atrito no deslocamento rotativo, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas 

da ABNT. Com Garantia Mínima de 05 anos. 
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 Página 1

Certificador: EXATA     Nº Certificado: 020.2019.CJA.01   Tipo: Produto   Emissão: 15/03/2019    Validade: 15/03/2022   
Status do Certificado: Ativo    Doc.Normativo 

CNPJ/CPF  Razão Social / Nome (PF)  Nome fantasia  Endereço Status  Papel da empresa

91404251000197
 

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA
DE CADEIRAS CORPORATIVAS  

RODOVIA BR 153,, 845 - KM 42 -
INDUSTRIAL NORTE - ERECHIM,
RS - BRASIL
Email: Fabrica: Plaxmetal S/A -
Industria de Cadeiras Cor  

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

PLAXMETAL CONJUNTO ADULTO ELOPLAX CJA -06 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO.FAIXA DE
ESTATURA: 1.590 A 1.880 MM 

PLAXMETAL CONJUNTO INFANTIL ELOPLAX CJA -03 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO. FAIXA DE
ESTATURA: 1.190 A 1.420 MM 

PLAXMETAL CONJUNTO JUVENIL ELOPLAX CJA -04 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO. FAIXA DE
ESTATURA: 1.330 A 1.590 MM 
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Status do Certificado: Ativo    Doc.Normativo 
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91404251000197
 

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA
DE CADEIRAS CORPORATIVAS  

RODOVIA BR 153,, 845 - KM 42 -
INDUSTRIAL NORTE - ERECHIM,
RS - BRASIL
Email: Fabrica: Plaxmetal S/A -
Industria de Cadeiras Cor  

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

PLAXMETAL CONJUNTO ADULTO RETANGULAR CJA -06 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO. FAIXA DE
ESTATURA: 1.590 A 1.880 MM 

PLAXMETAL CONJUNTO INFANTIL RETANGULAR CJA -03 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO. FAIXA DE
ESTATURA: 1.190 A 1.420 MM 

PLAXMETAL CONJUNTO JUVENIL RETANGULAR CJA -04 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO. FAIXA DE
ESTATURA: 1.330 A 1.590 MM 

 
Certificador: ICEPEX     Nº Certificado: CE-BRI/ICEPEX-N 01226-97-1   Tipo: Produto   Emissão: 29/06/2018    Validade:
29/06/2023    Status do Certificado: Ativo    Doc.Normativo 

CNPJ/CPF  Razão Social / Nome (PF)  Nome fantasia  Endereço Status  Papel da
empresa

91404251000197
 

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE
CADEIRAS CORPORATIVAS  

RODOVIA BR 153,, 845 - KM 42 -
INDUSTRIAL NORTE - ERECHIM, RS -
BRASIL
Email: Fabrica: Plaxmetal S/A - Industria
de Cadeiras Cor  

ATIVO FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL NÃO 
MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: AMARELO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL - NÃO MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO

BRASIL
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COR: AZUL (ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/AMARELO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/AZUL NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/LARANJA NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/ROXO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/VERDE NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/VERMELHO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: LARANJA NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: ROXO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: VERDE NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: VERMELHO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: AMARELO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: AZUL NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / AMARELO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / AZUL NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / LARANJA NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / ROXO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / VERDE NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / VERMELHO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: LARANJA NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: ROXO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: VERDE NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: VERMELHO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 
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empresa

91404251000197
 

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE
CADEIRAS CORPORATIVAS  

RODOVIA BR 153,, 845 - KM 42 -
INDUSTRIAL NORTE - ERECHIM, RS -
BRASIL
Email: Fabrica: Plaxmetal S/A - Industria
de Cadeiras Cor  

ATIVO FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

PLAXMETAL CJA-01 NÃO 

CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 01 - MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NAS
FACES INFERIOR E SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO EM BP.
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO.
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 

PLAXMETAL CJA-03 NÃO 

CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 03 - MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NAS
FACES INFERIOR E SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO EM BP.
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO.
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 

PLAXMETAL CJA-04 NÃO 

CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 04 - MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NAS
FACES INFERIOR E SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO EM BP.
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO.
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 

PLAXMETAL CJA-05 NÃO 

CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 05 - MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NAS
FACES INFERIOR E SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO EM BP.
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO.
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 

PLAXMETAL CJA-06 NÃO 

CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 06 - MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NAS
FACES INFERIOR E SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO EM BP.
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO.
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 

 
Certificador: ISOPOINT    Nº Certificado: CP.2020.00298   Tipo: Produto   Emissão: 16/10/2020    Validade: 16/10/2023   
Status do Certificado: Ativo    Doc.Normativo 

CNPJ/CPF  Razão Social / Nome (PF)  Nome fantasia  Endereço Status  Papel da
empresa

91404251000197
 

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE
CADEIRAS CORPORATIVAS  

RODOVIA BR 153,, 845 - KM 42 -
INDUSTRIAL NORTE - ERECHIM, RS -
BRASIL
Email: Fabrica: Plaxmetal S/A - Industria
de Cadeiras Cor  

ATIVO FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

PLAXMETAL CJA-01B NÃO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 01 

PLAXMETAL CJA-03B NÃO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 03 

PLAXMETAL CJA-04B NÃO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 4 

PLAXMETAL CJA-05B NÃO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 5 

PLAXMETAL CJA-06B NÃO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 6 

 

  

 
Nova Pesquisa

Certificados |Produtos |Serviços |Empresas | Organismos Acreditados
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
Sr. Chefe Patrimônio TRE/AL
 
Segue anexo ao presente procedimento proposta

ITEM 02 e documentos técnicos para avaliação de
conformidade de acordo com as exigências Edital 61/2021,
eventos:

PROPOSTA 0972426
DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES

02 0972434
DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES

03 0972435
Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/11/2021, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972436 e o código CRC 5DC51574.

0004246-03.2021.6.02.8000 0972436v1
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PROPOSTA DE PREÇOS
ORGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROCESSO: Nº 0004246-03.2021.6.02.8000
PREGÃO ELETRONICO: Nº 61/2021

RAZÃO SOCIAL: LEFTEC  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.108.516/0001-27
ENDEREÇO: RUA DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 LOJA 01 CENTRO - FORMIGA/MG
EMAIL: LEFTECLOJA@GMAIL.COM
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0038118590054

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0115
CONTA: 2429-5

REPRESENTANTE: VANESSA APARECIDA VEIGA ALVES
ENDEREÇO: RUA CAPITOLIO, 78 SOUZA E SILVA - FORMIGA/MG
TELEFONE: (37) 998279908
CPF: 086.735.936-62
RG: MG 10.260.843

ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01 415 POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA,
TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO, COM
BRAÇOS REGULÁVEIS RESISTÊNCIA
ATÉ 120 KG
Revestimento do assento e do encosto -
Estofamento em espuma de poliuretano
injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta
tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade controlada de
54 kg/m³, indeformável com espessura de
45 mm.
O suporte lombar produzido em aço com
capa de polipropileno e os botões
ajustáveis de acionamento deverão ser
feitos de polipropileno na cor preta, com
curso de 100 mm
Revestimento em material microperfurado
composto por polímeros à base de PVC
com gramatura de 700 a 780 g/m²,
espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado
contra raios UV e com aditivos antichama.

Braços anatômicos - Braços reguláveis em
formato ?T? inclinado, com acionamento
de regulagem de altura em sete posições

META X  /
INSPIRE

R$ 955,00 R$ 396325,00

__________________________________________________________________

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.108.516/0001-27

______________________________________________________________________________
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS Nº 22 LOJA 1 - CENTRO - FORMIGA/MG
TEL (37) 998279908

E-MAIL: leftecloja@gmail.com

1
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ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

através de botão sob o apoio, e regulagem
de abertura lateral em até 3 cm através de
alavanca de pressão sob o assento,
confeccionado com estrutura tubular em
aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa
protetora e apoios superiores em
polipropileno de alta resistência.
Mecanismo em corpo de aço estampado
com placa de fixação ao assento fabricada
em chapa de aço estampada com 2,5 mm
de espessura.

Assento - Formato retangular, medindo
aproximadamente 490 mm de largura, com
profundidade de aproximadamente 480
mm, e quinas arredondadas nas
extremidades.
Parte interna em compensado multilâminas
de madeira proveniente de
reflorestamento, moldada anatomicamente
a quente e espessura final de 70 mm
Encosto - Em formato anatômico com
apoio lombar regulável, medindo 610 mm
de altura, com largura iniciando com 460
mm na parte inferior e finalizando com 395
mm na parte superior..
Inserto do encosto em formato retangular,
confeccionado em madeira compensada
multilaminada, com lâminas de madeira
proveniente de reflorestamento (pinus e
eucalipto) intercalada entre si, coladas com
resina a base de ureia/formol com baixa
emissão de formaldeído, prensada a
quente, com 70 mm de espessura final.
Estofamento realizado em espuma de
poliuretano injetada isenta de CFC, com
alta resiliência, alta resistência a
propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente
com densidade controlada de 54 kg/m³,
indeformável com espessura de 45 mm.
O suporte lombar produzido em aço com
capa de polipropileno e os botões
ajustáveis de acionamento são feitos de
polipropileno na cor preta, com curso de
100 mm
Revestimento em material microperfurado
composto por polímeros a base de PVC
com gramatura de 700 a 780 g/m²,
espessura 0,90 mm, aditivado contra raios
UV e com aditivos antichama.

Mecanismos do Assento, Encosto e Base -
Mecanismo sincronizado de inclinação

__________________________________________________________________

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.108.516/0001-27

______________________________________________________________________________
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS Nº 22 LOJA 1 - CENTRO - FORMIGA/MG
TEL (37) 998279908

E-MAIL: leftecloja@gmail.com

2
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ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

entre encosto e assento com acionamento
através de alavanca com botão de
desbloqueio de movimento. Este
movimento permite que o apoio lombar da
poltrona mantenha contato com a região
lombar do usuário no movimento de
reclinação, pois o deslocamento do
encosto e assento é realizado na
proporção 2:1 respectivamente.
Regulagem de inclinação do encosto com
mín 5 estágios e sistema de livre flutuação.
Regulagem de tensão do movimento de
reclinação realizada através de alavanca
localizada sob o assento.
Sistema anti-impacto que impede o choque
do encosto com o usuário ao desbloquear
o mesmo.
Coluna giratória com regulagem de altura
por acionamento a gás com curso de mín
100 mm, confeccionado em aço tubular
SAE 1008/1010 - BFDQ ? 50,80 x 1,50
mm, com diâmetro externo de mín 28 mm,
com conificação inferior e superior. Bucha
guia do sistema giratório com regulagem
de mín 100 mm de altura, injetada em
POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal
Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm),
material este de alta resistência ao
desgaste e com lubrificação própria
permitindo maior facilidade na regulagem
de altura e suavidade no movimento
giratório.
Pistão a gás provido de corpo metálico em
tubo de aço mín ø28 mm, usinado em
retifica cilíndrica com tratamento cromado,
haste em aço cilíndrico com rolamento em
aço e amortecedor em PVC, acoplada a
coluna através de anel elástico.
Pistões a gás para regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN 4550,
classe 4, fixados ao tubo central através de
porca rápida. Base com  acabamento
texturizado, fabricada por processo de
injeção em poliamida 6 com máx 30% de
fibra de vidro.
Cinco hastes em formato piramidal, que
permite junção de rodízios ou sapatas
plásticas deslizantes por meio de pino de
encaixe com máx 11 mm de diâmetro.
Rodízios com roldana e capa injetada em
Nylon 6 na cor preta, com ótima resistência
à abrasão, de duplo giro, as roldanas com
no mín 65 mm de diâmetro, com pista
injetada em poliuretano, com haste HGA
confeccionado em aço BTC de 11 mm,

__________________________________________________________________

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.108.516/0001-27

______________________________________________________________________________
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS Nº 22 LOJA 1 - CENTRO - FORMIGA/MG
TEL (37) 998279908

E-MAIL: leftecloja@gmail.com

3
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VALIDADE PROPOSTA:60 (sessenta) dias

PAGAMENTO:10 (dez) dias

PRAZO GARANTIA: 60 (sessenta ) meses

PRAZO ENTREGA: 45 (quarenta e cinco) dias

LOCAL ENTREGA: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.

 

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e

documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de

qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens

adequadas.

 

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de

entrega e quantidades

  

  

Formiga / MG , 11 novembro de 2021.

  

  

_________________________________________________

LEFTEC  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VANESSA APARECIDA VEIGA ALVES

SOCIO- ADMINISTRADOR

CPF: 086.735.936-62

RG: MG 10.260.843

ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

dotado de anel elástico em aço com
diâmetro mín de 11 mm. Possui eixo em
aço BTC 1003/1005 horizontal de ligação
entre as rodas.
As partes metálicas submetidas à pintura
devem receber tratamento de fosfatização
à base de zinco, através de processo
eletrostático com tinta epóxi pó texturizada,
polimerizada a 200°C, com película de no
mínimo 70 mícrons

TOTAL R$ 396325,00
VALOR TOTAL:TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

__________________________________________________________________

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.108.516/0001-27

______________________________________________________________________________
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS Nº 22 LOJA 1 - CENTRO - FORMIGA/MG
TEL (37) 998279908

E-MAIL: leftecloja@gmail.com

4

VANESSA 

APARECIDA VEIGA 

ALVES:086735936

62

Assinado de forma digital 

por VANESSA APARECIDA 

VEIGA ALVES:08673593662 

Dados: 2021.11.11 15:50:28 

-03'00'
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Meta X Inspire
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021
PROCESSO Nº 0004246-03.2021.6.02.8000

Item 01

DESCRIÇÃO:POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS
REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma de
poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de
54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar produzido em aço com capa de
polipropileno e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser feitos de polipropileno na cor preta, com
curso de 100 mm Revestimento em material microperfurado composto por polímeros à base de PVC com
gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.
Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com acionamento de regulagem de altura em
sete posições através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca
de pressão sob o assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa
protetora e apoios superiores em polipropileno de alta resistência. Mecanismo em corpo de aço estampado
com placa de fixação ao assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. Assento -
Formato retangular, medindo aproximadamente 490 mm de largura, com profundidade de aproximadamente
480 mm, e quinas arredondadas nas extremidades. Parte interna em compensado multilâminas de madeira
proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 70 mm Encosto - Em
formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 610 mm de altura, com largura iniciando com 460
mm na parte inferior e finalizando com 395 mm na parte superior.. Inserto do encosto em formato retangular,
confeccionado em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de
reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de ureia/formol com baixa
emissão de formaldeído, prensada a quente, com 70 mm de espessura final. Estofamento realizado em espuma
de poliuretano injetada isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada
de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm.
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Meta X Inspire
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021
PROCESSO Nº 0004246-03.2021.6.02.8000

Item 01

DESCRIÇÃO: O suporte lombar produzido em aço com capa de polipropileno e os botões ajustáveis de
acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm,
aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo
sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de
desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a
região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado
na proporção 2:1 respectivamente. Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de livre
flutuação. Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada através de alavanca localizada sob o
assento. Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo.
Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de mín 100 mm, confeccionado em
aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação
inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em POM
(Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao
desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no
movimento giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28 mm, usinado em retifica
cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC,
acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a
norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Base com acabamento texturizado,
fabricada por processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. Cinco hastes em formato
piramidal, que permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com
máx 11 mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima resistência
à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm de diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com
haste HGA confeccionado em aço BTC de 11 mm, dotado de anel elástico em aço com diâmetro mín de 11 mm.
Possui eixo em aço BTC 1003/1005 horizontal de ligação entre as rodas. As partes metálicas submetidas à
pintura devem receber tratamento de fosfatização à base de zinco, através de processo eletrostático com tinta
epóxi pó texturizada, polimerizada a 200°C, com película de no mínimo 70 mícrons
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa META X INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/07/2021 11:11:12 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 91882207210476609261-1 a 91882207210476609261-3 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b40893b8ccaf387f6dfe1b78c1e3b22b73d4f2107a847119d8513e954555ded3e895c12657fe1bb57787b6f469b307057b7

04ea2c39778f07c617f6b7ce480e9e  
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DECLARAÇÃO DE GARANTIA 

 
PREGÃO ELETRONICO Nº 61/2021 

 

A empresa Leftec Comércio e Serviço LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

registrada sob o CNPJ Nº. 38.108.516/0001-27, Inscrição Estadual 0038118590054, 

com sede à Rua Doutor Carlos Chagas, 22 loja 1 – Centro – Formiga/MG, por intermédio 

de sua representante legal a Sra. Vanessa Aparecida Veiga Alves, portadora da carteira 

de identidade n° MG 10.260.843 e do CPF 086.735.936-62, DECLARA que prestará 

garantia do mobiliário gratuita nesta capital, por 60 (sessenta) 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 nos responsabilizamos a  

recolherá os bens para efetuar a devida manutenção ,correndo todas as despesas, com 

a retirada e nova entrega, por nossa conta; 

 

 

Formiga, 10 de novembro de 2021 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 
_______________________________ 

Leftec Comércio e Serviços Ltda 
Vanessa Aparecida Veiga Alves 

Sócio Administrador 
RG 10.260.843 

CPF 086.735.936-62 

 

VANESSA 

APARECIDA VEIGA 

ALVES:08673593662

Assinado de forma digital 

por VANESSA APARECIDA 

VEIGA ALVES:08673593662 

Dados: 2021.11.09 08:31:55 

-03'00'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em
todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa META X INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa META X
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 29/05/2020 14:53:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 91882905201746506175-1 91882905201746506175-3 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9660cb472713caa8f09c711d5bec90ab8d8af4b0bf667ca58999adc35f7e27fb6bd176c3a158c14d0565d95858d
76be6b704ea2c39778f07c617f6b7ce480e9e 
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/91882701213477012473
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(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 
 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba,
foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os
atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela
nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa META X INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/01/2021 13:33:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-
mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 91882701213477012473-1 
 ²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual

nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7ff84423d9abd624283c4d1eebd3756e144fcc585f80bbc88ee040fa4366831fd5f1eb3f24c32a15c5f660587e519378b
704ea2c39778f07c617f6b7ce480e9e 
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PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
 

PREGÃO ELETRONICO Nº 61/2021 

 

DADOS DA EMPRESA:  

Razão Social  Leftec Comércio e Serviço LTDA 

CNPJ  38.108.516/0001-27 

Endereço Rua Doutor Carlos Chagas, 22 loja 1 – Centro – Formiga/MG 

CEP 35570-036 

Fones: (37) 99827-9908 

E-mail leftecloja@gmail.com 

 

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: 

Nome Vanessa Aparecida Veiga Alves 

Cargo socia administrativa 

Nacionalidade Brasileira 

Estado civil  Casada 

Profissão socia administrativa 

Endereço Rua Rio Três Marias, 431 Bairro Mangabeiras 

Fone (37) 99827-9908 

E-mail leftecloja@gmail.com 

Cart. Identidade  MG 10.260.843 

Orgão Expedidor SSP 

 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA  

Banco Caixa Econômica Federal 

Agência 0115 

Conta 2429-5 

 

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA: 

Nome Vanessa Aparecida Veiga Alves 

Cargo socia administrativa 

Endereço Rua Rio Três Marias, 431 Bairro Mangabeiras 
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Fone (37) 99827-9908 

E-mail leftecloja@gmail.com 
 

Empresa optante pelo SIMPLES? ( x ) Sim ( ) Não 

 

 

Formiga, 10 de novembro de 2021 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 
_______________________________ 

Leftec Comércio e Serviços Ltda 
Vanessa Aparecida Veiga Alves 

Sócio Administrador 
RG 10.260.843 

CPF 086.735.936-62 

 

VANESSA 

APARECIDA VEIGA 

ALVES:08673593662

Assinado de forma digital 

por VANESSA APARECIDA 

VEIGA ALVES:08673593662 

Dados: 2021.11.09 08:43:54 

-03'00'
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A Câmara Técnica de 

Certificação, 

do Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro, 

outorga a 

 

ANA CLAUDIA AMARAL GRACIANO 

o título de Ergonomista Certificada, 

pelo período de três anos, assumindo como condição de registro 

submeter-se ao Código de Deontologia do Ergonomista Certificado. 

 

 

                                                             

       

 

 

 

 

 

 

 

ABERGO 
Associação 
Brasileira de  
Ergonomia 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/91882204217498401438
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Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ79546-KCG0;
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Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
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Declaro que ANA CLAUDIA AMARAL GRACIANO foi  

certificada, junto a ABERGO – Associação Brasileira de 

Ergonomia, como Ergonomista Certificada Nível II, pelo 

período de três anos.  

 

Certificado N°. 211 

Renovação de Certificação por Processo Regular 

 

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020. 

 

 

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/91882204217498401438
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/91882204214867821528
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG Nº 2827245/2021
Emissão: 21/07/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: dAAd6

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo.
CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o
CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE BASILIO NUNES

Registro: 1414665563

CPF: 106.913.886-01

Endereço: RUA PONTE ALTA, 163, CENTRO, FORMIGA                       , MG, 35570000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447 DE 22.09.2000,DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 14/12/2013

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447 DE 22.09.2000,DO CONFEA. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Data de Formação: 25/05/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: dAAd6
Impresso em: 21/07/2021 às 19:03:32 por: adapt, ip: 177.221.180.120
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
Sr. Chefe Patrimônio TRE/AL
 
Em complemento despacho evento sei nº 0972436,

anexamos aos presentes autos proposta item 01 pregão
61/2021 para análise de conformidade técnica, eventos:

PROPOSTA E  DOCS TÉCNICOS 0972491
DOCUMENTOS TÉCNICOS 02 0972495
DOCUMENTOS TÉCNICOS 03 0972498
Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 11/11/2021, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972500 e o código CRC 3E2F4826.

0004246-03.2021.6.02.8000 0972500v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em atendimento ao Despacho PREG (0972436),

esta Seção analisou a  proposta do item 02 (0972426) e seus
anexos (0972434 e 0972435), verificamos os seguintes pontos:

1 - O licitante transcreveu, em sua proposta, a
descrição completa - especificações técnicas, exigidas em
nosso Termo de Referência;

2 -  Na proposta, o licitante oferece uma  cadeira
giratória de marca "PLAXMETAL - PREMIUM 52373. Porém,
no folders apresentado (pag. 5/7), descreve uma "cadeira
giratória operacional executiva", sem constar o código
52373, inserido na proposta do fornecedor;

3 - No Certificado de Conformidade NBR
13962:2018 - Móveis para escritório - cadeira (pag. 9 do doc.
0972426), constam vários modelos certificados, mas não
consta o código do produto descrito na proposta (52373);

4 - No Laudo Técnico de Ergonomia NR-17
apresentado (pag. 2 do doc. 0972434), constam 02 modelos de
cadeira giratória: executiva backita e executiva lâmina.

Diante do acima exposto, solicitamos que essa
unidade solicite, do licitante, que deixe claro que sua
proposta atende, em todos os sentidos, às exigências do edital
e que faça constar, em sua proposta, a marca, a linha, o
modelo e o código da cadeira ofertada, desde que
conste do Certificado de Conformidade  NBR 13962:208
e do Laudo Técnico de Ergonomia NR-17 , apresentados
neste procedimento.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 12/11/2021, às 09:19, 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
0972580 e o código CRC 1B4284AC.

0004246-03.2021.6.02.8000 0972580v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em atendimento ao Despacho PREG (0972500), esta

Seção analisou a  proposta do item 01 (0972491) e seus anexos
(0972495 e 0972498).

Inicialmente notamos, que de forma análoga ao
licitante do item 02, este transcreveu em sua proposta e no folder, a
descrição completa conforme nosso Termo de Referência, o que nos
impede de "comparar" as propostas, mesmo entendendo que ele se
obriga a entregar o que está posto. No entanto, oferece uma 
poltrona giratória de marca/modelo "META X / INSPIRE", confirmada
por foto e descrição no folder apresentado (0972495) onde não
ficou claro o modelo específico (há menos que INSPIRE não tenha
outra linha). Precisamos da confirmação de que esse modelo é o que
será realmente entregue.  Caso haja uma modelo INSPIRE com outro
código, esse catálogo deveria ser apresentado.

Outra coisa que chama atenção, é o fato de que na
imagem apresentada não visualizamos um botão lateral para ajuste
lombar e acabamento em zíper, fato que também precisa ser
esclarecido. Se o modelo entregue seria o da imagem, a PROPOSTA
SERÁ RECUSADA, pela ausência dos requisitos citados.

Transcrevo a exigência: "O suporte lombar e os botões
ajustáveis de acionamento deverão ser feitos de polipropileno na cor
preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper."

 
Diante do acima exposto, solicitamos que essa unidade

solicite ao licitante, que deixe claro que sua proposta atende em
todos os sentidos às exigências do edital e que faça constar a
marca, modelo e o código da cadeira (se
necessário), apresentados neste procedimento, além da informação
(com folder correto, se foi lapso) da poltrona com o botão de
ajustelombar e acabamento em zíper. Finalmente, deve confirmar a
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cor da poltrona, apenas por segurança, já que a imgaem mostra a cor
diferente da solicitada.

 
Ficamos sempre a disposição para esclarecimentos.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 12/11/2021, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972838 e o código CRC E8E1433F.

0004246-03.2021.6.02.8000 0972838v1
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PROPOSTA DE PREÇOS
ORGÃO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROCESSO: Nº 0004246-03.2021.6.02.8000
PREGÃO ELETRONICO: Nº 61/2021

RAZÃO SOCIAL: LEFTEC  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.108.516/0001-27
ENDEREÇO: RUA DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22 LOJA 01 CENTRO - FORMIGA/MG
EMAIL: LEFTECLOJA@GMAIL.COM
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0038118590054

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0115
CONTA: 2429-5

REPRESENTANTE: VANESSA APARECIDA VEIGA ALVES
ENDEREÇO: RUA CAPITOLIO, 78 SOUZA E SILVA - FORMIGA/MG
TELEFONE: (37) 998279908
CPF: 086.735.936-62
RG: MG 10.260.843

ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01 415 POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA,
TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO, COM
BRAÇOS REGULÁVEIS RESISTÊNCIA
ATÉ 120 KG
Revestimento do assento e do encosto -
Estofamento em espuma de poliuretano
injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta
resistência a propagação de rasgo, alta
tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade controlada de
54 kg/m³, indeformável com espessura de
45 mm.
O suporte lombar produzido em aço com
capa de polipropileno e os botões
ajustáveis de acionamento deverão ser
feitos de polipropileno na cor preta, com
curso de 100 mm
Revestimento em material microperfurado
composto por polímeros à base de PVC
com gramatura de 700 a 780 g/m²,
espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado
contra raios UV e com aditivos antichama.

Braços anatômicos - Braços reguláveis em
formato ?T? inclinado, com acionamento
de regulagem de altura em sete posições

META X  /
INSPIRE

R$ 955,00 R$ 396325,00

__________________________________________________________________

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.108.516/0001-27

______________________________________________________________________________
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS Nº 22 LOJA 1 - CENTRO - FORMIGA/MG
TEL (37) 998279908

E-MAIL: leftecloja@gmail.com

1

Proposta REFORMULADA ITEM 01 (0973524)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 310



ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

através de botão sob o apoio, e regulagem
de abertura lateral em até 3 cm através de
alavanca de pressão sob o assento,
confeccionado com estrutura tubular em
aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa
protetora e apoios superiores em
polipropileno de alta resistência.
Mecanismo em corpo de aço estampado
com placa de fixação ao assento fabricada
em chapa de aço estampada com 2,5 mm
de espessura.

Assento - Formato retangular, medindo
aproximadamente 490 mm de largura, com
profundidade de aproximadamente 480
mm, e quinas arredondadas nas
extremidades.
Parte interna em compensado multilâminas
de madeira proveniente de
reflorestamento, moldada anatomicamente
a quente e espessura final de 70 mm
Encosto - Em formato anatômico com
apoio lombar regulável, medindo 610 mm
de altura, com largura iniciando com 460
mm na parte inferior e finalizando com 395
mm na parte superior..
Inserto do encosto em formato retangular,
confeccionado em madeira compensada
multilaminada, com lâminas de madeira
proveniente de reflorestamento (pinus e
eucalipto) intercalada entre si, coladas com
resina a base de ureia/formol com baixa
emissão de formaldeído, prensada a
quente, com 70 mm de espessura final.
Estofamento realizado em espuma de
poliuretano injetada isenta de CFC, com
alta resiliência, alta resistência a
propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente
com densidade controlada de 54 kg/m³,
indeformável com espessura de 45 mm.
O suporte lombar produzido em aço com
capa de polipropileno e os botões
ajustáveis de acionamento são feitos de
polipropileno na cor preta, com curso de
100 mm
Revestimento em material microperfurado
composto por polímeros a base de PVC
com gramatura de 700 a 780 g/m²,
espessura 0,90 mm, aditivado contra raios
UV e com aditivos antichama.

Mecanismos do Assento, Encosto e Base -
Mecanismo sincronizado de inclinação

__________________________________________________________________

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.108.516/0001-27

______________________________________________________________________________
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS Nº 22 LOJA 1 - CENTRO - FORMIGA/MG
TEL (37) 998279908

E-MAIL: leftecloja@gmail.com
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ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

entre encosto e assento com acionamento
através de alavanca com botão de
desbloqueio de movimento. Este
movimento permite que o apoio lombar da
poltrona mantenha contato com a região
lombar do usuário no movimento de
reclinação, pois o deslocamento do
encosto e assento é realizado na
proporção 2:1 respectivamente.
Regulagem de inclinação do encosto com
mín 5 estágios e sistema de livre flutuação.
Regulagem de tensão do movimento de
reclinação realizada através de alavanca
localizada sob o assento.
Sistema anti-impacto que impede o choque
do encosto com o usuário ao desbloquear
o mesmo.
Coluna giratória com regulagem de altura
por acionamento a gás com curso de mín
100 mm, confeccionado em aço tubular
SAE 1008/1010 - BFDQ ? 50,80 x 1,50
mm, com diâmetro externo de mín 28 mm,
com conificação inferior e superior. Bucha
guia do sistema giratório com regulagem
de mín 100 mm de altura, injetada em
POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal
Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm),
material este de alta resistência ao
desgaste e com lubrificação própria
permitindo maior facilidade na regulagem
de altura e suavidade no movimento
giratório.
Pistão a gás provido de corpo metálico em
tubo de aço mín ø28 mm, usinado em
retifica cilíndrica com tratamento cromado,
haste em aço cilíndrico com rolamento em
aço e amortecedor em PVC, acoplada a
coluna através de anel elástico.
Pistões a gás para regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN 4550,
classe 4, fixados ao tubo central através de
porca rápida. Base com  acabamento
texturizado, fabricada por processo de
injeção em poliamida 6 com máx 30% de
fibra de vidro.
Cinco hastes em formato piramidal, que
permite junção de rodízios ou sapatas
plásticas deslizantes por meio de pino de
encaixe com máx 11 mm de diâmetro.
Rodízios com roldana e capa injetada em
Nylon 6 na cor preta, com ótima resistência
à abrasão, de duplo giro, as roldanas com
no mín 65 mm de diâmetro, com pista
injetada em poliuretano, com haste HGA
confeccionado em aço BTC de 11 mm,

__________________________________________________________________

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.108.516/0001-27

______________________________________________________________________________
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS Nº 22 LOJA 1 - CENTRO - FORMIGA/MG
TEL (37) 998279908

E-MAIL: leftecloja@gmail.com

3
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VALIDADE PROPOSTA:60 (sessenta) dias

PAGAMENTO:10 (dez) dias

PRAZO GARANTIA: 60 (sessenta ) meses

PRAZO ENTREGA: 45 (quarenta e cinco) dias

LOCAL ENTREGA: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.

 

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e

documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de

qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens

adequadas.

 

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de garantia, prazos de

entrega e quantidades

  

  

Formiga / MG , 11 novembro de 2021.

  

  

_________________________________________________

LEFTEC  COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

VANESSA APARECIDA VEIGA ALVES

SOCIO- ADMINISTRADOR

CPF: 086.735.936-62

RG: MG 10.260.843

ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

dotado de anel elástico em aço com
diâmetro mín de 11 mm. Possui eixo em
aço BTC 1003/1005 horizontal de ligação
entre as rodas.
As partes metálicas submetidas à pintura
devem receber tratamento de fosfatização
à base de zinco, através de processo
eletrostático com tinta epóxi pó texturizada,
polimerizada a 200°C, com película de no
mínimo 70 mícrons

TOTAL R$ 396325,00
VALOR TOTAL:TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS

__________________________________________________________________

LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.108.516/0001-27

______________________________________________________________________________
LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R DOUTOR CARLOS CHAGAS Nº 22 LOJA 1 - CENTRO - FORMIGA/MG
TEL (37) 998279908

E-MAIL: leftecloja@gmail.com
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Meta X Inspire
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021
PROCESSO Nº 0004246-03.2021.6.02.8000

Item 01

DESCRIÇÃO:POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS
REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma de
poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de
54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar produzido em aço com capa de
polipropileno e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser feitos de polipropileno na cor preta, com
curso de 100 mm Revestimento em material microperfurado composto por polímeros à base de PVC com
gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.
Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com acionamento de regulagem de altura em
sete posições através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca
de pressão sob o assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa
protetora e apoios superiores em polipropileno de alta resistência. Mecanismo em corpo de aço estampado
com placa de fixação ao assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. Assento -
Formato retangular, medindo aproximadamente 490 mm de largura, com profundidade de aproximadamente
480 mm, e quinas arredondadas nas extremidades. Parte interna em compensado multilâminas de madeira
proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 70 mm Encosto - Em
formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 610 mm de altura, com largura iniciando com 460
mm na parte inferior e finalizando com 395 mm na parte superior.. Inserto do encosto em formato retangular,
confeccionado em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de
reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de ureia/formol com baixa
emissão de formaldeído, prensada a quente, com 70 mm de espessura final. Estofamento realizado em espuma
de poliuretano injetada isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada
de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm.
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Meta X Inspire
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021
PROCESSO Nº 0004246-03.2021.6.02.8000

Item 01

DESCRIÇÃO: O suporte lombar produzido em aço com capa de polipropileno e os botões ajustáveis de
acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm,
aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo
sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de
desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a
região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado
na proporção 2:1 respectivamente. Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de livre
flutuação. Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada através de alavanca localizada sob o
assento. Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo.
Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de mín 100 mm, confeccionado em
aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação
inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em POM
(Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao
desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no
movimento giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28 mm, usinado em retifica
cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC,
acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a
norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Base com acabamento texturizado,
fabricada por processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. Cinco hastes em formato
piramidal, que permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com
máx 11 mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima resistência
à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm de diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com
haste HGA confeccionado em aço BTC de 11 mm, dotado de anel elástico em aço com diâmetro mín de 11 mm.
Possui eixo em aço BTC 1003/1005 horizontal de ligação entre as rodas. As partes metálicas submetidas à
pintura devem receber tratamento de fosfatização à base de zinco, através de processo eletrostático com tinta
epóxi pó texturizada, polimerizada a 200°C, com película de no mínimo 70 mícrons
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PROPOSTA REFORMULADA  
 

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2021 

  

OBJETO: Registro de Preços de material permanente – Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, 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. 

Item Descrição do Material 
Marca / 
Modelo 

Unid. Quant. 
Preço em R$ 

 Valor Unitário  Valor Unitário Extenso Valor Total Valor Total Extenso 

2 

CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO, 

COM BRAÇOS REGULÁVEIS 

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 

2.1. Assento e encosto separados e interligados através de mecanismo 

de regulagem de inclinação do encosto com no mínimo quatro posições 

de travamento tipo back system comandado por alavanca sob o assento 

na parte traseira, não se admitindo o sistema com regulagem através de 

manípulos rosqueáveis. 

Estofado em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente, 

densidade controlada de aproximadamente 58 a 54 kg/m³ para o assento 

e encosto respectivamente, com espessura no centro da almofada de 

aproximadamente 50 mm. 

Revestidos no tecido 100% poliéster na cor preta 

2.1.1. Assento: 

Largura de 500 mm; 

Profundidade da superfície do assento com 500 mm; 

Altura regulável para o sistema pneumático a gás em várias posições; 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.2.1.2. Encosto: 

Largura de 450 mm; 

Altura de 360 mm com regulagem em pelo menos quatro posições, 

acionado através de painel integrado no contra encosto de maneira 

automática sem a utilização de manípulos de maneira que o usuário 

proceda as regulagens mesmo sentado; 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

2.1.3. Contra encosto e contra assento confeccionados em polipropileno 

injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com acabamento de bordas 

PLAXMETAL – 
linha PREMIUM 

cod. 
Certificado 

33064 
Cód. De linha 

52373 

UND 80 R$ 690,00 
Seiscentos e noventa 

reais   
R$ 55.200,00 

  Cinquenta e cinco 
mil e duzentos 

reais  
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com utilização de perfil semi-rígido maciço tipo macho e fêmea fixados 

na própria capa para maior resistência do conjunto. 

2.2. Braços confeccionados em aço chapa de alumínio 5 mm de 

espessura, revestido em polipropileno injetado, com apoia braços 

confeccionados em poliuretano injetado de alta qualidade, braços com 

regulagem de altura em, no mínimo, 5 posições. 

Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão regulável 

podendo ser travado em 4 posições visando ao foi o constante e 

uniforme da região lombar. 

Para proteção e estética o sistema de inclinação deverá ser embutido em 

uma blindagem de ABS debaixo do assento 

2.3. Base giratória com bucha em espoliestes (para evitar o desgaste das 

peças e surgimento de ruídos). 

Rolamento com esferas de aço envolvidas em corpo de polipropileno 

natural proporcionando suavidade e eficiência no movimento giratório. 

Mola amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço mola de 

6mm dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar 

brusco funcionando inclusive na regulagem mínima. 

Blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. Pé base 

com cinco pás em chapas de aço ABNT 1010/1020 com espessura de 

1,9 mm estampadas e dobradas, soldadas (solda MIG) ao tubo central 

através de sistema que não permita falhas ou formação de bolhas com 

perfeito acabamento. Pás com capa de proteção em polipropileno na 

parte superior inteiriça, formando uma peça única, não se admitindo o 

uso de capas emendáveis. 

Rodízios: corpo com nylon natural injetado (material de baixo 

coeficiente de atrito e resistência à abrasão), roldanas duplas em nylon 

natural injetado, com movimentos independentes e fixadas em eixo 

horizontal disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT 

12L14 com diâmetro de 8 mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14 

zincado natural, com diâmetro de 11 mm fixado à base através de anel 

de pressão em aço. 

Valor Total da Proposta R$ 55.200,00 
Cinquenta e cinco 

mil e 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. 
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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. 

 

Declaramos 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 
 
Declaramos que atendemos, em todos os sentidos, às exigências do edital e seus anexos.  

 

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, 11 de novembro de 2021. 
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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, 16 de novembro de 2021.
Sr. Chefe SEPAT
 
Considerando os despachos,

eventos 0972580/0972838, anexamos propostas reformuladas
itens 01 e 02, para nova avaliação de conformidade técnica,
eventos:
1. PROPOSTA ITEM 01 e CATÁLOGO: 0973524, 0973526
2. PROPOSTA ITEM 02 : 0973528

Agradeço antecipadamente
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/11/2021, às 11:09, 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
0973530 e o código CRC 9205689E.

0004246-03.2021.6.02.8000 0973530v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Ao Pregoeiro
Prezado, no item 01 (0973524) o licitante, mesmo

após ajustar sua proposta, não informa que o suporte lombar
terá acabamento em zíper (no segundo parágrafo do proposta
a expressão foi retirada do texto em comparação com nosso
Termo de Referência), o que por si só nos impede de
atestar a conformidade do material.

 
Quanto ao item 02, o outro licitante incluiu o

código, que nos permitiu identificar a cadeira, tipo diretor,
no certificado de conformidade (página 09 - evento 0972426)
e laudo técnico (página 05 - evento 0972434). Desta forma,
atestamos a qualificação técnica  (características  de
acordo como Termo de Referência) dessa proposta.

 
Atenciosamente
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 16/11/2021, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973654 e o código CRC 50A7AFC4.

0004246-03.2021.6.02.8000 0973654v1
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PROPOSTA REFORMULADA  

 
 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2021 
  
OBJETO: Registro de Preços de material permanente – Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, 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. 

Item Descrição do Material 
Marca / 
Modelo 

Unid. Quant. 
Preço em R$ 

 Valor Unitário  Valor Unitário Extenso Valor Total Valor Total Extenso 

1 

POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, 
ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS 
RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 
1.1. Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma 
de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 
54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. 
O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser 
feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com 
acabamento em zíper. 
Revestimento em material microperfurado composto por polímeros à 
base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90 
mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. 
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 
1.2. Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, 
com acionamento de regulagem de altura em sete posições através de 
botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através 
de alavanca de pressão sob o assento, confeccionado com estrutura 
tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios 
superiores em polipropileno de alta resistência. 
Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao 
assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de 
espessura. 
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 
1.3. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm 

PLAXMETAL - 
PREMIUM 

53636 
UND 415 R$ 969,00 

Novecentos e 
sessenta e nove reais  

R$ 402.135,00 
  Quatrocentos e 
dois mil cento e 

trinta e cinco reais  
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de largura, com profundidade de aproximadamente 510 mm, e quinas 
arredondadas nas extremidades. 
Parte interna em compensado multilâminas de madeira proveniente de 
reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 
10,5 mm. 
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas 1.4. Encosto - Em 
formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590 mm de 
altura, com largura iniciando com 480 mm na parte inferior e 
finalizando com 400 mm na parte superior.. 
Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em madeira 
compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de 
reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com 
resina a base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, 
prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. 
Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de 
CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, 
indeformável com espessura de 45 mm. 
O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de 
polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em 
zíper. 
Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a 
base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, 
aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. 
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 
1.5. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo 
sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento 
através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este 
movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato 
com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o 
deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 
respectivamente. 
Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de 
livre flutuação. 
Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada através de 
alavanca localizada sob o assento. 
Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário 
ao desbloquear o mesmo. 
Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 
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curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - 
BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com 
conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com 
regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi 
Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material 
este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria 
permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no 
movimento giratório. 
Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28 mm, 
usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço 
cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a 
coluna através de anel elástico. 
Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma 
DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. 
Base com acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção 
em poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. 
Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou 
sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx 11 
mm de diâmetro. 
Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com 
ótima resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 
mm de diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com haste HGA 
confeccionado em aço BTC de 11 mm, dotado de anel elástico em aço 
com diâmetro mín de 11 mm. Possui eixo em aço BTC 1003/1005 
horizontal de ligação entre as rodas. 
As partes metálicas submetidas à pintura devem receber tratamento de 
fosfatização à base de zinco, através de processo eletrostático com tinta 
epóxi pó texturizada, polimerizada a 200°C, com película de no mínimo 
70 mícrons. 
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

Valor Total da Proposta R$ 402.135,00 
Quatrocentos e 
dois mil cento e 

trinta e cinco 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. 

 

Declaramos 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, 16 de novembro de 2021. 
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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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CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇOS REGULÁVEIS A Cadeira Giratória espaldar alto deve 

ser constituído de assento, encosto, apoios de braço, coluna a gás e base com rodízio. O assento é 

formado por uma estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼" 

fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios de braço. Com dimensões de 480mm de 
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largura, 460mm de profundidade e 100mm de espessura com cantos arredondados e espuma injetada 

com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico levemente adaptado ao 

corpo. O assento deve possuir uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à 

estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 

460mm aproximadamente. O encosto, deve possuir estrutura de madeira laminada com 12mm de 

espessura, levemente conformada ao corpo, com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem 

dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões são 450mm de largura, 610mm de altura e 

100mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de 

espessura com formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe 

uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando 

o uso de parafusos e grampos. A Lâmina de suporte do encosto deve ser fabricada em aço 1010/1020 

com 4,75mm de espessura com vinco central para reforço da peça. Ela deve fixar-se ao encosto por 

parafusos sextavados flangeados ¼"x3/4" e ao assento por parafusos sextavados flangeados 

¼"x1.1/4". O mecanismo deve ser Back é um conjunto mecânico que deve possui duas alavancas 

para regulagem de altura do assento e da inclinação do Encosto. A alavanca de regulagem de altura 

do assento é injetada em Poliamida PA reforçada com Fibra de Vidro e possui alma metálica como 

reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas com processo de 

eletrodeposição a zinco, garantindo resistência mecânica e contra corrosão. O sistema de travamento 

de reclinação do encosto acontece por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em 

um conjunto de lâminas que travam umas às outras por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de 

controle de reclinação do encosto também é injetada em Poliamida PA reforçada com fibra de vidro. Ao 

acionar a alavanca para cima ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de duas 

molas helicoidais bastando ao usuárioposicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para 

que o mesmo trave na posição desejada. A faixa de variação de reclinagem é de 

73° a 104°. O mecanismo também proporciona a regulagem de altura do encosto por meio de catraca 

automática com curso de 70 mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o 

usuário ajuste a altura para seu melhor conforto. O Mecanismo é fabricado com chapas de aço 

ABNT 1010/20 na espessura de 2,65 mm é fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados 

¼" x 11/2" com cabeças flangeadas. O Mecanismo possui um suporte para fixação do encosto em 

formado de "L", no qual é fabricado com tubo industrial na configuração oblongular e na dimensão de 

25x50mm com espessura de 1,50 mm. Dois parafusos Philips ¼" x 1" cabeça lentilha juntamente com 

anéis elásticos fazem a perfeita união entre o encosto e o mecanismo. O Mecanismo possui uma 

Blindagem de Termoplástico PP - Polipropileno, no acabamento superficial texturizado, para impedir o 

acesso do usuário nos sistemas de funcionalidade da cadeira e participando de um componente de 

design segurança e proteção contra agentes externos. O Conjunto Mecanismo recebe uma proteção 

contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por Fosfatização á 

Base de Zinco e revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó..Os apoios de braço devem ser fabricados 
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em Polipropileno ( PP ) texturizado e possuir faixa de regulagem de altura em relação ao assento 

variando de 200 mm à 250 mm aproximadamente. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; 

todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber 

banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Diâmetro da base 680mm.Todas as peças em chapa 

metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, recebem banhos de fosfatização e pintura 

em tinta epóxi Pó. A Base deve ter acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 

de 2,65mm de espessura estampada e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser 

de 680mm; Todas as peças em chapa metálica ou tubo 

metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta 

epóxi Pó. Os Rodizios são constituídos de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e 

fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua 

extremidade de rolamento sobre o Piso. O conjunto assento e revestido em couro ecológico sendo pelo 

processo de Tapeçamento Convencional, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas 

normas da ABNT. Com Garantia Mínima de 05 anos. 
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 Página 1

Certificador: EXATA     Nº Certificado: 020.2019.CJA.01   Tipo: Produto   Emissão: 15/03/2019    Validade: 15/03/2022   
Status do Certificado: Ativo    Doc.Normativo 

CNPJ/CPF  Razão Social / Nome (PF)  Nome fantasia  Endereço Status  Papel da empresa

91404251000197
 

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA
DE CADEIRAS CORPORATIVAS  

RODOVIA BR 153,, 845 - KM 42 -
INDUSTRIAL NORTE - ERECHIM,
RS - BRASIL
Email: Fabrica: Plaxmetal S/A -
Industria de Cadeiras Cor  

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

PLAXMETAL CONJUNTO ADULTO ELOPLAX CJA -06 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO.FAIXA DE
ESTATURA: 1.590 A 1.880 MM 

PLAXMETAL CONJUNTO INFANTIL ELOPLAX CJA -03 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO. FAIXA DE
ESTATURA: 1.190 A 1.420 MM 

PLAXMETAL CONJUNTO JUVENIL ELOPLAX CJA -04 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO. FAIXA DE
ESTATURA: 1.330 A 1.590 MM 

 
Certificador: EXATA     Nº Certificado: 020.2019.CJA.02   Tipo: Produto   Emissão: 15/03/2019    Validade: 15/03/2022   
Status do Certificado: Ativo    Doc.Normativo 

CNPJ/CPF  Razão Social / Nome (PF)  Nome fantasia  Endereço Status  Papel da empresa

91404251000197
 

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA
DE CADEIRAS CORPORATIVAS  

RODOVIA BR 153,, 845 - KM 42 -
INDUSTRIAL NORTE - ERECHIM,
RS - BRASIL
Email: Fabrica: Plaxmetal S/A -
Industria de Cadeiras Cor  

ATIVO SOLICITANTE/FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

PLAXMETAL CONJUNTO ADULTO RETANGULAR CJA -06 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO. FAIXA DE
ESTATURA: 1.590 A 1.880 MM 

PLAXMETAL CONJUNTO INFANTIL RETANGULAR CJA -03 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO. FAIXA DE
ESTATURA: 1.190 A 1.420 MM 

PLAXMETAL CONJUNTO JUVENIL RETANGULAR CJA -04 NÃO 
CONJUNTO ALUNO ESTRUTURA
METÁLICA; ASSENTO, ENCOSTO E
TAMPO EM PLÁSTICO. FAIXA DE
ESTATURA: 1.330 A 1.590 MM 

 
Certificador: ICEPEX     Nº Certificado: CE-BRI/ICEPEX-N 01226-97-1   Tipo: Produto   Emissão: 29/06/2018    Validade:
29/06/2023    Status do Certificado: Ativo    Doc.Normativo 

CNPJ/CPF  Razão Social / Nome (PF)  Nome fantasia  Endereço Status  Papel da
empresa

91404251000197
 

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE
CADEIRAS CORPORATIVAS  

RODOVIA BR 153,, 845 - KM 42 -
INDUSTRIAL NORTE - ERECHIM, RS -
BRASIL
Email: Fabrica: Plaxmetal S/A - Industria
de Cadeiras Cor  

ATIVO FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL NÃO 
MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: AMARELO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL - NÃO MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO

BRASIL
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COR: AZUL (ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/AMARELO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/AZUL NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/LARANJA NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/ROXO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/VERDE NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: CINZA/VERMELHO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: LARANJA NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: ROXO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: VERDE NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL GANGORRA ELOTOY - MARCA: PLAXMETAL -
COR: VERMELHO NÃO 

MESA INTEIRAMENTE DE PLASTICO
(ABS E PP), NO QUAL PODE SER
UTILIZADA COMO GANGORRA
INDIVIDUAL AO TOMBAR A 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: AMARELO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: AZUL NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / AMARELO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / AZUL NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / LARANJA NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / ROXO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / VERDE NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: CINZA / VERMELHO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: LARANJA NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: ROXO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: VERDE NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 

PLAXMETAL KIT COM 4 GANGORRAS ELOTOY - MARCA:
PLAXMETAL - COR: VERMELHO NÃO 

KIT COM 4 MESAS INTEIRAMENTE DE
PLASTICO (ABS E PP), NO QUAL A
MESA PODE SER UTILIZADA COMO
GANGORRA INDI 
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empresa

91404251000197
 

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE
CADEIRAS CORPORATIVAS  

RODOVIA BR 153,, 845 - KM 42 -
INDUSTRIAL NORTE - ERECHIM, RS -
BRASIL
Email: Fabrica: Plaxmetal S/A - Industria
de Cadeiras Cor  

ATIVO FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

PLAXMETAL CJA-01 NÃO 

CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 01 - MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NAS
FACES INFERIOR E SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO EM BP.
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO.
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 

PLAXMETAL CJA-03 NÃO 

CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 03 - MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NAS
FACES INFERIOR E SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO EM BP.
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO.
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 

PLAXMETAL CJA-04 NÃO 

CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 04 - MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NAS
FACES INFERIOR E SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO EM BP.
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO.
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 

PLAXMETAL CJA-05 NÃO 

CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 05 - MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NAS
FACES INFERIOR E SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO EM BP.
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO.
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 

PLAXMETAL CJA-06 NÃO 

CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 06 - MESA COM TAMPO EM
MDP OU MDF, REVESTIDO NAS
FACES INFERIOR E SUPERIOR EM
LAMINADO MELAMÍNICO EM BP.
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO
EM POLIPROPILENO INJETADO.
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. 
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PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE
CADEIRAS CORPORATIVAS  

RODOVIA BR 153,, 845 - KM 42 -
INDUSTRIAL NORTE - ERECHIM, RS -
BRASIL
Email: Fabrica: Plaxmetal S/A - Industria
de Cadeiras Cor  

ATIVO FABRICANTE 

  Marca   Modelo  Importado   Descrição

PLAXMETAL CJA-01B NÃO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 01 

PLAXMETAL CJA-03B NÃO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 03 

PLAXMETAL CJA-04B NÃO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 4 

PLAXMETAL CJA-05B NÃO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 5 

PLAXMETAL CJA-06B NÃO CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL
TAMANHO 6 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Sr. Chefe SEPAT.
 
Solicito a análise técnica da 4ª melhor proposta

Pregão 61/2021, item 01, anexo:
1. PROPOSTA E DOC TÉCNICOS 01 : 0973824
2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 02: 0973836
3. DOCUMENTOS TÉCNICOS 03: 0973846

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/11/2021, às 16:24, 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
0973848 e o código CRC E622E5E2.

0004246-03.2021.6.02.8000 0973848v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em atendimento ao Despacho PREG (0973848), esta

Seção analisou a  proposta (0973824) e seus anexos
(0973836 e 0973846), verificamos os seguintes pontos:

O licitante transcreveu a descrição completa -
especificações técnicas, exigidas em nosso Termo de Referência. De
modo análogo à sua proposta do item 02, colocou apenas um
código, oferecendo uma  poltrona giratória de marca "PLAXMETAL -
PREMIUM 53636, o que nos impede de comparar com
o Certificado de Conformidade  NBR 13962:208 e do Laudo
Técnico de Ergonomia NR-17, apresentados neste procedimento.

Na página 23 da proposta (0973824) há uma foto mas não
há elementos suficientes para concluírmos que a poltrona atende.

As imagens também não deixam claro que o suporte
lombar terá acionamento por botão e acabamento em zíper, o que por
si só nos impede de atestar a conformidade do material.

Solicitamos esclarecimentos, tal qual foi feito na sua
proposta anterior, indicando o (marca/modelo certificado, cód de
linha) e confirmando que a poltrona possui "O suporte lombar e os
botões ajustáveis de acionamento deverão ser feitos de polipropileno
na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper."

Favor verificar junto ao licitante se a poltrona ofertada é
na cor preta e possui é revestida de tecido 100% poliéster na cor
preta.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 16/11/2021, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973866 e o código CRC 40DCA505.
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Plaxmetal S/A Indústria de Cadeiras 
Corporativas 

Rodovia BR-153, km 42, nº 845 | Bairro Davide Zorzi | 99702-503 Erechim 
RS 

Fone: (54) 2107-1800 | CNPJ: 91.404.251/0001-97 | 
www.plaxmetal.com.br 

 

 

 
 
 

 

 
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM BRAÇOS REGULÁVEIS A Cadeira Giratória espaldar alto deve 

ser constituído de assento, encosto, apoios de braço, coluna a gás e base com rodízio. O assento é 

formado por uma estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼" 

fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios de braço. Com dimensões de 480mm de 
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Plaxmetal S/A Indústria de Cadeiras 
Corporativas 
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Fone: (54) 2107-1800 | CNPJ: 91.404.251/0001-97 | 
www.plaxmetal.com.br 

 

 

largura, 460mm de profundidade e 100mm de espessura com cantos arredondados e espuma injetada 

com densidade de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico levemente adaptado ao 

corpo. O assento deve possuir uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à 

estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de 

460mm aproximadamente. O encosto, deve possuir estrutura de madeira laminada com 12mm de 

espessura, levemente conformada ao corpo, com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem 

dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões são 450mm de largura, 610mm de altura e 

100mm de espessura, com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de 

espessura com formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe 

uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando 

o uso de parafusos e grampos. A Lâmina de suporte do encosto deve ser fabricada em aço 1010/1020 

com 4,75mm de espessura com vinco central para reforço da peça. Ela deve fixar-se ao encosto por 

parafusos sextavados flangeados ¼"x3/4" e ao assento por parafusos sextavados flangeados 

¼"x1.1/4". O mecanismo deve ser Back é um conjunto mecânico que deve possui duas alavancas 

para regulagem de altura do assento e da inclinação do Encosto. A alavanca de regulagem de altura 

do assento é injetada em Poliamida PA reforçada com Fibra de Vidro e possui alma metálica como 

reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas com processo de 

eletrodeposição a zinco, garantindo resistência mecânica e contra corrosão. O sistema de travamento 

de reclinação do encosto acontece por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em 

um conjunto de lâminas que travam umas às outras por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de 

controle de reclinação do encosto também é injetada em Poliamida PA reforçada com fibra de vidro. Ao 

acionar a alavanca para cima ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de duas 

molas helicoidais bastando ao usuárioposicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para 

que o mesmo trave na posição desejada. A faixa de variação de reclinagem é de 

73° a 104°. O mecanismo também proporciona a regulagem de altura do encosto por meio de catraca 

automática com curso de 70 mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o 

usuário ajuste a altura para seu melhor conforto. O Mecanismo é fabricado com chapas de aço 

ABNT 1010/20 na espessura de 2,65 mm é fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados 

¼" x 11/2" com cabeças flangeadas. O Mecanismo possui um suporte para fixação do encosto em 

formado de "L", no qual é fabricado com tubo industrial na configuração oblongular e na dimensão de 

25x50mm com espessura de 1,50 mm. Dois parafusos Philips ¼" x 1" cabeça lentilha juntamente com 

anéis elásticos fazem a perfeita união entre o encosto e o mecanismo. O Mecanismo possui uma 

Blindagem de Termoplástico PP - Polipropileno, no acabamento superficial texturizado, para impedir o 

acesso do usuário nos sistemas de funcionalidade da cadeira e participando de um componente de 

design segurança e proteção contra agentes externos. O Conjunto Mecanismo recebe uma proteção 

contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por Fosfatização á 

Base de Zinco e revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó..Os apoios de braço devem ser fabricados 
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em Polipropileno ( PP ) texturizado e possuir faixa de regulagem de altura em relação ao assento 

variando de 200 mm à 250 mm aproximadamente. O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; 

todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber 

banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. Diâmetro da base 680mm.Todas as peças em chapa 

metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, recebem banhos de fosfatização e pintura 

em tinta epóxi Pó. A Base deve ter acabamento superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 

de 2,65mm de espessura estampada e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve ser 

de 680mm; Todas as peças em chapa metálica ou tubo 

metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em tinta 

epóxi Pó. Os Rodizios são constituídos de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e 

fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua 

extremidade de rolamento sobre o Piso. O conjunto assento e revestido em couro ecológico sendo pelo 

processo de Tapeçamento Convencional, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas 

normas da ABNT. Com Garantia Mínima de 05 anos. 
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PROPOSTA REFORMULADA  
 

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 061/2021 

  

OBJETO: Registro de Preços de material permanente – Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, 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. 

Item Descrição do Material 
Marca / 
Modelo 

Unid. Quant. 
Preço em R$ 

 Valor Unitário  Valor Unitário Extenso Valor Total Valor Total Extenso 

1 

POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, 

ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS 

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 

1.1. Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma 

de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a 

propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 

dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 

54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. 

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser 

feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com 

acabamento em zíper. 

Revestimento em material microperfurado composto por polímeros à 

base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90 

mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

1.2. Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, 

com acionamento de regulagem de altura em sete posições através de 

botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através 

de alavanca de pressão sob o assento, confeccionado com estrutura 

tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios 

superiores em polipropileno de alta resistência. 

Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao 

assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de 

espessura. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

1.3. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm 

PLAXMETAL - 
PREMIUM Cod. 

Certificado 
32329  

Cód. Linha 
53636 

UND 415 R$ 969,00 
Novecentos e 

sessenta e nove reais  
R$ 402.135,00 

  Quatrocentos e 
dois mil cento e 

trinta e cinco reais  
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de largura, com profundidade de aproximadamente 510 mm, e quinas 

arredondadas nas extremidades. 

Parte interna em compensado multilâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 

10,5 mm. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas 1.4. Encosto - Em 

formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590 mm de 

altura, com largura iniciando com 480 mm na parte inferior e 

finalizando com 400 mm na parte superior.. 

Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em madeira 

compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de 

reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com 

resina a base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, 

prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. 

Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de 

CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 

tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 

deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, 

indeformável com espessura de 45 mm. 

O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de 

polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em 

zíper. 

Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a 

base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, 

aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

1.5. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo 

sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento 

através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este 

movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato 

com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o 

deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 

respectivamente. 

Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de 

livre flutuação. 

Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada através de 

alavanca localizada sob o assento. 

Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário 

ao desbloquear o mesmo. 

Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 
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curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - 

BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com 

conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com 

regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi 

Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material 

este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria 

permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no 

movimento giratório. 

Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28 mm, 

usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço 

cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a 

coluna através de anel elástico. 

Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma 

DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. 

Base com acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção 

em poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. 

Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou 

sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx 11 

mm de diâmetro. 

Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com 

ótima resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 

mm de diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com haste HGA 

confeccionado em aço BTC de 11 mm, dotado de anel elástico em aço 

com diâmetro mín de 11 mm. Possui eixo em aço BTC 1003/1005 

horizontal de ligação entre as rodas. 

As partes metálicas submetidas à pintura devem receber tratamento de 

fosfatização à base de zinco, através de processo eletrostático com tinta 

epóxi pó texturizada, polimerizada a 200°C, com película de no mínimo 

70 mícrons. 

Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 

Valor Total da Proposta R$ 402.135,00 
Quatrocentos e 
dois mil cento e 

trinta e cinco 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. 

 

Declaramos 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 
 
Declaramos que atendemos, em todos os sentidos, às exigências do edital e seus anexos.  

 

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, 17 de novembro de 2021. 
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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, 17 de novembro de 2021.
Sr. Chefe SEPAT
 
Considerando o pedido de

diligência/esclarecimento evento sei nº 0973866, proposta
item 01, razão pela qual solcitamos ao licitante os devidos
esclarecimentos, bem como proposta e documentos técnicos
retificados, seguem em  anexo, visando novo pronunciamento
de V.Sª.

DOCUMENTO TÉCNICO E PROPOSTA
REAJUSTADA EVENTO Nº 0974308.

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 17/11/2021, às 13:13, 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
0974311 e o código CRC ECA9CE1C.

0004246-03.2021.6.02.8000 0974311v1
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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.
Prezado Pregoeiro
Analisando a nova informação do licitante

verificamos que ele encaminha a proposta corretamente
ajustada no que diz respeito a modelo. No entanto, mesmo
que mostrando em sua página 7 (evento 0974308) o acionador
do suporte lombar de forma destacada, afirmamos que a
proposta não atende pelo mesmo motivo do licitante anterior,
a saber, a ausência de acabamento em zíper junto ao suporte.
Isto pode ser visto no desenhao esquemático do produto.

Desta forma, se o licitante não pode provar que há
esse acabamento no local, devemos recusar a proposta
apresentada.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 17/11/2021, às 13:52, 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
0974331 e o código CRC 2A7377CB.

0004246-03.2021.6.02.8000 0974331v1
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 PROPOSTA DE PREÇOS 
TRIBUNAL DE JUSTIÇLA DO ESTADO DE GOAIÁS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020 

RAZÃO SOCIAL: BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI  
ENDEREÇO: RUA ANGELINA MICHEILON 285, SALA 06, BAIRRO CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL /RS 
E‐MAIL licitacoes@belchair.net.br  
TELEFONE: (54) 3066 7772 
CNPJ: 29.209.847/0001‐62 
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL    AG: 3112      C/C: 2640‐0 
REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: GILBERTO 
PERINI ‐  RG 1068486487    CPF 501.744.529‐34 

 
Lote 01 

ITEM  DESCRIÇÃO DETALHADA  QTD  VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 

1  MODELO: 91F1 POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, 
ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS  
RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG  
Revestimento do assento e do encosto ‐ Estofamento em espuma de 
poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54 
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm.  
O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser feitos 
de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em 
zíper.  
Revestimento em material microperfurado composto por polímeros à base 
de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90 mm, 
aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.  
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.  
Braços anatômicos ‐ Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com 
acionamento de regulagem de altura em sete posições através de botão 
sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de 
alavanca de pressão sob o assento, confeccionado com estrutura tubular 
em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios superiores 
em polipropileno de alta resistência.  
Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao assento 
fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura.  
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.  
Assento ‐ Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de 
largura, com profundidade de aproximadamente 510 mm, e quinas 
arredondadas nas extremidades.  
Parte interna em compensado multilâminas de madeira proveniente de 
reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 
10,5 mm.  

415   R$ 1.099,50    R$ 456.292,50  
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Encosto ‐ Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590 
mm de altura, com largura iniciando com 480 mm na parte inferior e 
finalizando com 400 mm na parte superior..  
Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em madeira 
compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de 
reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina 
a base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, prensada a 
quente, com 10,5 mm de espessura final.  
Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, 
com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com 
espessura de 45 mm.  
O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de 
polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em 
zíper.  
Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base 
de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado 
contra raios UV e com aditivos antichama.  
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.  
Mecanismos do Assento, Encosto e Base ‐ Mecanismo sincronizado de 
inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca 
com botão de desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o 
apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do 
usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e 
assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente.  
Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de livre 
flutuação.  
Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada através de 
alavanca localizada sob o assento.  
Sistema anti‐impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao 
desbloquear o mesmo.  
Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso 
de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 ‐ BFDQ – 
50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação 
inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 
100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno ‐ Poliacetal 
Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao 
desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na 
regulagem de altura e suavidade no movimento giratório.  
Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28 mm, 
usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço 
cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna 
através de anel elástico.  
Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 
4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Base com 
acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em poliamida 6 
com máx 30% de fibra de vidro.  
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Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou 
sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx 11 mm 
de diâmetro.  
Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima 
resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm de 
diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com haste HGA 
confeccionado em aço BTC de 11 mm, dotado de anel elástico em aço com 
diâmetro mín de 11 mm. Possui eixo em aço BTC 1003/1005 horizontal de 
ligação entre as rodas.  
As partes metálicas submetidas à pintura devem receber tratamento de 
fosfatização à base de zinco, através de processo eletrostático com tinta 
epóxi pó texturizada, polimerizada a 200°C, com película de no mínimo 70 
mícrons. 
 

         
TOTAL  R$ 456.292,50 (quatrocentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e 
cinquenta centavos.)  
 

Marca TOK    Fabricante TOK PLAST METAL    Produto de Procedência Nacional  
                  
Nos precos propostos estao inclusos todos os custos, despesas, tributos diretos e indiretos, incluindo 
o IPI, o ICMS e diferencial de aliquotas, caso haja incidência, que recaiam sobre o fornecimento do 
objeto da presente licitacao, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão tambem por nossa 
conta e risco.  
                  
                     VALIDADE DA PROPOSTA de 60 (Sessenta) dias, 

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 45 , dias  
GARANTIA, 05 (CINCO) anos . Contra defeitos de fabricação sem quaisquer ônus para o órgão. 
 
Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, e firme e concreta, nao nos cabendo 

desistência após a fase de habilitação. 
 
Caxias do Sul, 18 de novembro de 2021. 
 
 
 

 
 
 
.                                                                                  .  
GILBERTO PERINI – DIRETOR  /  CPF: 501.744.529‐34 
RG: 1068486487 
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 
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DECLARAÇÃO DE GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO 

 
Pregão Eletrônico nº: 61/2021 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

 Pelo presente instrumento, a empresa TOK PLASTI METAL LTDA, CNPJ nº:  
87.286.936/0001-09, com sede na Rua Angelina Michielon, n°: 238, Caxias do Sul/RS, CEP: 
95.084-430, através de seu representante legal SR. VALTER BASSANI, Carteira de identidade n°: 
9035062281 SSP/RS, CPF Nº: 117.870.070-49, declara que a Licitante SERRA MOBILE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sob CNPJ nº: 07.875.146/0001-20, é  nosso revendedor 
autorizado a comercializar os produtos por nós fabricados,  a garantia dos bens ofertados será de 05 
(cinco) anos, contra eventuais defeitos de fabricação, a partir do recebimento definitivo dos bens, e 
a assistência técnica/manutenção será prestada pelo próprio Fabricante,  para o referido certame. 
 
➢ Fabricante: 

Tok Plasti Metal Ltda.            

Rua Angelina Michielon, 238  

Bairro: N. Sra. De Lourdes – Caxias do Sul/RS – CNPJ: 87.286.936/0001-09 

CEP: 95.084-430 

Fone: (54)3228-2942 / 3228-9990 

           E-mail: tok@tokplast.com.br / comercial@tokplast.com.br 

 

 
Caxias do Sul, 18 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 

______________________ 
Valter Bassani/ Diretor 
CPF: 117.870.070-49  

RG: 9035062281 
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DECLARAÇÃO	DE	GARANTIA	E	ASSISTÊNCIA	TÉCNICA		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 
 
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI‐ME  nº 29.209.847/0001‐62, sediada RUA ANGELINA MICHEILON 285, SALA 
06, BAIRRO CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL‐RS, por intermédio de seu representante legal, 
o(a) Sr. GILBERTO PERINI , CPF 501.744.529‐34 e RG 1068486487 DECLARA; 
 
‐ A empresa Tok Plasti Metal Ltda, CNPJ 87.286.936/0001‐09, é a nossa fabricante, e estamos autorizados a 
comercializar, produtos por eles fabricados.  
‐ que a garantia dos bens é de 60 (sessenta) meses contra eventuais defeitos de fabricação dos produtos ofertados, 
sem qualquer ônus para o órgão.  
‐ que a assistência técnica será prestada, sem ônus, durante o prazo de garantia dos produtos pelo atendimento 
técnico. 
‐ que nós nos responsabilizamos de a presta os chamados de assistência técnica  no local em até 48h 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 nossa conta;  
 
Caxias do Sul, 18 de novembro de 2021.  
 

 
 
 
 
.                                                                                  .  
GILBERTO PERINI – DIRETOR  
CPF: 501.744.529‐34 – RG: 1068486487  
BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 

com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 

validação do documento digital estão disponíveis em: 

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 

Assinatura.
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Catálogo Técnico                                        

 

Rua Angelina Michielon, 238 – Bairro N. Sra. de Lourdes 

95084-430 – Caxias do Sul – RS – Fone/fax 54 3228 9990 e 3228 2942 

CNPJ: 87.286.936/0001-09 – I.E. 029/0119707 

E-mail: vendas@malbanet.com.br 

 

 

 
 

 
 

POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR ALTO, 
COM BRAÇOS REGULÁVEIS 

MODELO 91F1 
 

Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, 
alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com 
espessura de 45 mm.  
O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com 
curso de 100 mm, com acabamento em zíper.  
Revestimento em material microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de 
700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.   
Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com acionamento de regulagem de 
altura em sete posições através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através 
de alavanca de pressão sob o assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 
mm, com capa protetora e apoios superiores em polipropileno de alta resistência.  
Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao assento fabricada em chapa de aço 
estampada com 2,5 mm de espessura.   
Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de largura, com profundidade de 
aproximadamente 490 mm, e quinas arredondadas nas extremidades.  Parte interna em compensado 
multilâminas de madeira proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura 
final de 10,5 mm.  
Encosto - Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 600 mm de altura, com largura 
iniciando com 480 mm na parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superior.  Inserto do encosto 
em formato retangular, confeccionado em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira 
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proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de 
ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final.  
Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, com alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm.  
O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com 
curso de 100 mm, com acabamento em zíper.  
Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 
700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.  
Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo sincronizado de inclinação entre encosto e 
assento com acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este movimento 
permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento 
de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente.  
Regulagem de inclinação do encosto com 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem de tensão 
do movimento de reclinação realizada através de alavanca localizada sob o assento.  Sistema anti-
impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo.  
Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de mín 100 mm, 
confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de 
mín 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 
100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 
mm), material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade 
na regulagem de altura e suavidade no movimento giratório.  Pistão a gás provido de corpo metálico em 
tubo de aço mín ø28 mm, usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico 
com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico.  Pistões a gás 
para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central 
através de porca rápida.  
Base com acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% de 
fibra de vidro. Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou sapatas plásticas 
deslizantes por meio de pino de encaixe com máx 11 mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa 
injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no 
mín 65 mm de diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com haste HGA confeccionado em aço BTC 
de 11 mm, dotado de anel elástico em aço com diâmetro mín de 11 mm. Possui eixo em aço BTC 
1003/1005 horizontal de ligação entre as rodas.  
As partes metálicas submetidas à pintura devem receber tratamento de fosfatização à base de zinco, 
através de processo eletrostático com tinta epóxi pó texturizada, polimerizada a 200°C, com película de 
no mínimo 70 mícrons. 

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG  
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A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa: 
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company: 

 

Tok Plasti Metal Ltda  
(Tok Plasti) 
CNPJ: 87.286.936/0001-09 
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes 
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil 

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

Cadeira de Escritório - Linha Giratórias Operacionais 
  

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located in: 
 

Tok Plasti Metal Ltda  
(Tok Plasti) 
CNPJ: 87.286.936/0001-09 
Rua Angelina Michielon, 238 - Lourdes 
95084-430 - Caxias do Sul - RS - Brasil 

 

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico: 
Meeting the requirements of the Specific Procedure: 

 

PE-417 
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  
 

ABNT NBR 13962:2018 
 
Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 

Primeira concessão:17/11/2008 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

09/08/2019 a 09/08/2022  
 
Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019. 
Emission Date 
 

Última Revisão: Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2020. 
                                                   Last Revision 

 

Sergio Pacheco 
Gerente de Certificação de Produto 
Product Certification Manager 
 

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5. 
Certificate valid only together with pages 1-5. 

 

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 – Tel.: (21) 3974-2300). 
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 – Tel.: (21) 3974-2300). 
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O presente anexo integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 297.002/19,  
tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Tok Plasti Metal Ltda. 
This annex is part of the Products Conformity Certificate nº 297.002/19, having for purpose  
detailing to the: Tok Plasti Metal Ltda. 
 

Cadeira de Escritório - Linha Giratórias Operacionais 
 

Família 
Código do 

Modelo 
Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operacional 

90DG13 GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W 

e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

91DG13 GIR 
Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e 

H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis 

92DG13 GIR 
Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W 

e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

95DG13 GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W 

e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

93DG13 GIR 
Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W 

e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

06 SY GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e 

H duplos com e sem apoia braços reguláveis. 

91SY GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e 

H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

90SY GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios H 

duplos, com e sem apoia braços reguláveis. 

93SY GIR 
Cadeira Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W 

e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92SY GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W 

e H duplos, com e sem apoia apoia braços fixos e reguláveis 

06DG13 GIR 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízios W e 

H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis 

91F1 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, rodízio W e H 

duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92F1 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar médio, rodízios W 

e H duplos com e sem apoia braços reguláveis. 

93F1 
Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W 

e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis. 

91F1-TL 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto em tela ou estofado, 

rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92F1-TL 
Cadeira Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio em tela ou estofado, 

rodízios W e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 
 

Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 

Primeira concessão: 17/11/2008 
First concession 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

09/08/2019 a 09/08/2022 
 

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto 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 – Tel.: (21) 3974-2300). 
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 – Tel.: (21) 3974-2300). 
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O presente anexo integra o Certificado de Conformidade de Produto nº 297.002/19,  
tendo por finalidade detalhar o escopo da empresa: Tok Plasti Metal Ltda. 
This annex is part of the Products Conformity Certificate nº 297.002/19, having for purpose  
detailing to the: Tok Plasti Metal Ltda. 

 

Cadeira de Escritório - Linha Giratórias Operacionais 
 

Família 
Código do 

Modelo 
Descrição 

 
 

Operacional 

Diplomata 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W 

e H duplos, com braços fixos e reguláveis. 

Diplomata 2 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W 

e H duplos, com braços fixos e reguláveis. 

Diplomata 3 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e 

H duplos, com braços fixos e reguláveis 

91F1DZ 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e 

H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

92F1DZ Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W 
e H, com apoia braços fixos e reguláveis 

M90DZ Cadeira Giratória Operacional, Tipo A, espaldar baixo, rodízios W 
e H duplos, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

M06DZ Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e 
H duplos com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

M91DZ 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar alto, rodízios W e 

H, com e sem apoia braços fixos e reguláveis. 

M92DZ 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W 

e H, com apoia braços fixos e reguláveis. 

M93DZ 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar médio, rodízios W 

e H, com apoia braços fixos e reguláveis. 

93F1 DZ 
Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios W 

e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis 
 
  

Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 
Primeira concessão: 17/11/2008 
First concession 
 
Período de validade: 
Validity period: 

 

09/08/2019 a 09/08/2022 
 
Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto 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 – Tel.: (21) 3974-2300). 
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 – Tel.: (21) 3974-2300). 
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Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019. 
Emission Date 
 
 
 
 
 
 
 

Histórico de Revisões 
Revision history 

Data  
Date 

Justificativa 
Justification 

09/08/2019 - 
Rev. 00 

Cetificação 

23/08/2019   
Rev. 01 

Exclusão dos Modelos e Alteração no nome da Família: 

M90SYDZ 
M06DZ 
M93DZ 
91F1DZ 
92F1DZ 

07/11/2019   
Rev. 02 

Correção na Descrição dos Modelos e Alteração no nome da 
Família: 

90DG13 GIR 
91DG13 GIR 
92DG13 GIR 
95DG13 GIR 
91F1 
92F1 
91F1-TL 
92F1-TL 
Inclusão dos Modelos: 

06 SY GIR 
91SY GIR 
90SY GIR 
93EPSY GIR 

19/12/2019   
Rev. 03 

Inclusão dos Modelos: 

92SY GIR 
Diplomata 
Diplomata 2 
Diplomata 3 
91F1DZ 
92F1DZ 
M90SYDZ 
M06DZ 
M91DZ 
M92DZ 
M93DZ 
93DG13 

11/02/2020   
Rev. 04 

Correção na data da primeira concessão: 
Onde Lia-se: 09/08/2019 
Lê-se: 17/11/2008 

02/07/2020 
  Rev. 05 

Correção na Descrição dos Modelos: 
Para: Modelo: 91F1-TL -  Decrição: Poltrona Giratória Operacional, 
tipo A, espaldar alto em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e 
sem apoia braços fixos e reguláveis. 
 
Para: Modelo: 92F1-TL -  Decrição: Cadeira Giratória Operacional, tipo 
A, espaldar médio em tela ou estofado, rodízios W e H duplos, com e 
sem apoia braços fixos e reguláveis. 
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Data de Emissão: Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2019. 

   Emission Date 
 
 
 

Histórico de Revisões 
Revision history 

Data  
Date 

Justificativa 
Justification 

04/11/2020 
Rev. 06 

Inclusão do códigos:  

93F1 - Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar baixo, rodízios W 
e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis.  
 
06DG13 GIR - Poltrona Giratória Operacional, tipo B, espaldar alto, 
rodízios W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis  
 
93F1 DZ - Poltrona Giratória Operacional, tipo A, espaldar baixo, rodízios 
W e H duplos com e sem apoia braços Fixos e Reguláveis.  
 
Correção dos seguintes códigos:  

Onde lia-se:93DG13  
Leia-se: 93DG13 GIR  
 
Onde lia-se: 93EPSY GIR  
Leia-se: 93SY GIR  
 
Onde lia-se: M90SYDZ  
Leia-se: M90DZ 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
Sr. Chefe SEPAT.
 
Solicito a análise técnica da 5ª melhor proposta

Pregão 61/2021, item 01, anexo:
PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 0975453
Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 18/11/2021, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975454 e o código CRC 8B758B5C.

0004246-03.2021.6.02.8000 0975454v1

Despacho PREG 0975454         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 449



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao Despacho PREG (0975454), esta

Seção afirma que,  após análise da proposta e dos documentos
técnicos insertos no doc. 0975453, o produto cotado atende
às exigências do nosso Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 18/11/2021, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 18/11/2021, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975537 e o código CRC 790F1E6D.

0004246-03.2021.6.02.8000 0975537v1

Despacho SEPAT 0975537         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 450
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 61/2021 UASG 70011

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.209.847/0001-62, 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.

Caxias do Sul, 09 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 61/2021 UASG 70011

GILBERTO PERINI, como representante devidamente constituído de 29.209.847/0001-62 - BELCHAIR COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI doravante denominado BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, para fins do disposto no Edital do
Pregão Eletrônico 61/2021 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 61/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 61/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 61/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 61/2021 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 61/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 61/2021 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 61/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 61/2021 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. 

Caxias do Sul, em 09 de Novembro de 2021. 

GILBERTO PERINI
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 61/2021 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 61/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 29.209.847/0001-62 - BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Caxias do Sul, 09 de Novembro de 2021.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 61/2021 UASG 70011

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.209.847/0001-62, declara sob as penas da Lei,
que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Caxias do Sul, 09 de Novembro de 2021.
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 61/2021 UASG 70011

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ nº 29.209.847/0001-62, 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.

Caxias do Sul, 09 de Novembro de 2021.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 61/2021 UASG 70011

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.209.847/0001-62, 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.

Caxias do Sul, 09 de Novembro de 2021.
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 61/2021 UASG 70011

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.209.847/0001-62, 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.

Caxias do Sul, 09 de Novembro de 2021.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.209.847/0001-62

Certidão nº: 54249424/2021

Expedição: 18/11/2021, às 17:05:14

Validade: 16/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-62, 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: 18/11/2021 18:03:43 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 

CNPJ: 29.209.847/0001-62 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul  é  expedida a presente certidão por  não constar  distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ,  CNPJ 29209847000162, Endereço -  RUA
ANGELINA MICHIELON, 285, SALA 06, BAIRRO CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL/RS.

16 de Setembro de 2021, às 15:49:33

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br,  menu  Serviços  >  Alvará  de  Folha  Corrida  /  Certidões  Judiciais,
informando o seguinte código de controle: 8114db956327637f20639d8bb380cb78
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600306670 em 05/12/2017 da Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, Nire 43600306670 e protocolo
173276415 - 22/11/2017. Autenticação: EE14C8102F3D7355F54BD10D2E42CDCE4E4594. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 17/327.641-5 e o código de segurança Kb1F Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 07/12/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600306670 em 05/12/2017 da Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, Nire 43600306670 e protocolo
173276415 - 22/11/2017. Autenticação: EE14C8102F3D7355F54BD10D2E42CDCE4E4594. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 17/327.641-5 e o código de segurança Kb1F Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 07/12/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600306670 em 05/12/2017 da Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, Nire 43600306670 e protocolo
173276415 - 22/11/2017. Autenticação: EE14C8102F3D7355F54BD10D2E42CDCE4E4594. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 17/327.641-5 e o código de segurança Kb1F Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 07/12/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43600306670 em 05/12/2017 da Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, Nire 43600306670 e protocolo
173276415 - 22/11/2017. Autenticação: EE14C8102F3D7355F54BD10D2E42CDCE4E4594. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br e informe nº do protocolo 17/327.641-5 e o código de segurança Kb1F Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 07/12/2017 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.
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Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 16/01/2018

  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 29.209.847/0001-62
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

  Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 05/12/2017

Situação no SIMEI:  NÃO optante pelo SIMEI

  Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

  Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C180000144966 e visualize a certidão)

18/042.689-3
Página 1 de 1

Nome Empresarial: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE

CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo

Data de Início de Atividade

4360030667-0 29.209.847/0001-62 05/12/2017 16/11/2017

Endereço Completo:

RUA ANGELINA MICHIELON 285  SALA  06  -  BAIRRO CRISTO REDENTOR  CEP 95084-430  -  CAXIAS DO SUL/RS

Objeto Social: 

COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL PARA QUALQUER USO E ARTIGOS DE COLCHOARIA.
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE
OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS
ESCOLAR. COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, FORROS E DIVISORIAS. PRESTACAO DE
SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE MADEIRA.

Capital Social: R$ 94.000,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte

MICRO EMPRESA
(Lei Complementar 

nº123/06)

Prazo de Duração
NOVENTA E QUATRO MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ 94.000,00 INDETERMINADO
NOVENTA E QUATRO MIL REAIS

Titular/Administrador

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Função

501.744.529-34 GILBERTO PERINI xxxxxxx Titular / Administrador

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 05/12/2017 Número: 43600306670

Ato 091  - ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

Evento(s) 315  - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

NADA MAIS#

Porto Alegre, 19 de Janeiro de 2018 08:07
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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: 29.209.847/0001-62 DUNS®: 944323394
Razão Social: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Nome Fantasia: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/01/2022
FGTS 30/11/2021
Trabalhista Validade: 13/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/11/2021
Receita Municipal Validade: 08/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/11/2021 16:57 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Proposta HABILIAÇÃO ITEM 01 SICAF GERAL (0975736)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 475



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: 29.209.847/0001-62
Razão Social: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Endereço:

RUA ANGELINA MICHIELON, 285 - SALA 06 - CRISTO REDENTOR - Caxias do Sul /
Rio Grande do Sul

Emitido em: 18/11/2021 16:58 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: 29.209.847/0001-62 DUNS®: 944323394
Razão Social: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Nome Fantasia: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 94.000,00 Data de Abertura da Empresa: 05/12/2017
CNAE Primário: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE

COLCHOARIA

CNAE Secundário 1: 3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER
CNAE Secundário 2: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 3: 4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS
CNAE Secundário 4: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 5: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 6: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO

Dados para Contato
CEP: 95.084-430
Endereço: RUA ANGELINA MICHIELON, 285 - SALA 06 - CRISTO REDENTOR
Município / UF: Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 30667772 Telefone: (54) 32230377
E-mail: LICITACOES@BELCHAIR.NET.BR

Dados do Responsável Legal
501.744.529-34CPF:

Nome: GILBERTO PERINI

Emitido em: 18/11/2021 16:59 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
501.744.529-34CPF:

Nome: GILBERTO PERINI
E-mail: licitacoes@belchair.net.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 501.744.529-34 Participação Societária: 100,00%
Nome: GILBERTO PERINI
Número do Documento: 1068486487 Órgão Expedidor: SSP-DI/RS
Data de Expedição: 12/03/2013 Data de Nascimento: 26/06/1963
Filiação Materna: DARCI MACHADO PERINI
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 6022218471 Órgão Expedidor: SSP-RS
Data de Expedição: 16/09/1987

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
SIMONE ELISA TONETT PERININome:

402.990.400-97Estrangeiro:

CEP: 95.020-100
Endereço: RUA LA SALLE, 390 - APTO 12 - SAO PELEGRINO
Município / UF: Caxias do Sul / Rio Grande do Sul
Telefone: (54) 84110198
E-mail: licitacoes@belchair.net.br

Linhas Fornecimento

Materiais
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

Emitido em: 18/11/2021 16:59 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 61/2021 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, 08 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 61/2021 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, 08 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 61/2021 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, 08 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 61/2021 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, 08 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 61/2021 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 61/2021 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 61/2021 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 61/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 61/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 61/2021 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 61/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 61/2021 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 61/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 61/2021 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 08 de Novembro de 2021. 

CRISTIANE MENEZES DE FREITAS
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 61/2021 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, 08 de Novembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 61/2021 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 61/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR

Aracaju, 08 de Novembro de 2021.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 61/2021 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 

08 de Movembro de 2021.

 

Voltar
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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: 53961077/2021

Expedição: 16/11/2021, às 14:51:11

Validade: 14/05/2022 - 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

Proposta HABILITAÇÃO ITEM 02 CERTIDÕES (0975741)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 487



 
 
 

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: 16/11/2021 15:49:48 
 
 
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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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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https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa 1/1

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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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. 
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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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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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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: 16/11/2021 14:40 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 1145402/2021

 
 
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 16/11/2021 14:46:38, válida até 16/12/2021 e deve ser conferida na Internet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 16 de Novembro de 2021

 
 

Autenticação:20211116D9M9SW

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: 16/11/2021 14:41 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: 16/11/2021 14:42 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: 16/11/2021 14:42 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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37408259449Usuário:

18/11/2021 19:02:11Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Adimplente29209847

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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37408259449Usuário:

18/11/2021 19:02:54Data 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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Pregão Eletrônico

70011 .612021 .61255 .4627 .50328640

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00061/2021 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 10 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 0004246-03.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00061/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de 400 (quatrocentas) poltronas e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias.. 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: Poltrona
Descrição Complementar: Poltrona, material estrutura: aço, material assento e encosto: espuma poliuretano injetado,
acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, material revestimento assento e encosto: tecido, tipo: giratória, tipo
espaldar: alto, características adicionais: rodízios duplo de nailon,com 5 pés,base giratória, cor estrutura: preta
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 415 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.500,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.099,5000 e a quantidade de 415
Unidade .

Item: 2
Descrição: Cadeira escritório
Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido,
material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória com 5
rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, tipo sistema regulagem vertical: pneumático,
quantidade pés: 5 un
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 833,5700 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$ 690,0000 e a
quantidade de 80 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Poltrona

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
21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES

EIRELI
Sim Sim 415 R$ 1.500,0000 R$ 622.500,0000 29/10/2021

14:21:37
Marca: TOK PLAST 
Fabricante: TOK PLAST 
Modelo / Versão: ALTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona, material estrutura: aço, material assento e encosto: espuma
poliuretano injetado, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, material revestimento assento e encosto:
tecido, tipo: giratória, tipo espaldar: alto, características adicionais: rodízios duplo de nailon,com 5 pés,base giratória,
cor estrutura: preta 
Porte da empresa: ME/EPP

32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO
E ESCOLA EIR

Sim Sim 415 R$ 1.500,0000 R$ 622.500,0000 08/11/2021
14:44:30

Marca: PLAXMETAL 
Fabricante: PLAXMETAL 
Modelo / Versão: PREMIUM 53636 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona, material estrutura: aço, material assento e encosto: espuma
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poliuretano injetado, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, material revestimento assento e encosto:
tecido, tipo: giratória, tipo espaldar: alto, características adicionais: rodízios duplo de nailon,com 5 pés,base giratória,
cor estrutura: preta 
Porte da empresa: ME/EPP

17.120.121/0001-70 SHEKHINAH
PERFECT
BUSINESS LTDA

Sim Sim 415 R$ 1.500,0000 R$ 622.500,0000 10/11/2021
10:38:47

Marca: Design chair 
Fabricante: Design chair 
Modelo / Versão: presidente 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR, ERGONÔMICA, ESPALDAR ALTO,
COM BRAÇOS REGULÁVEIS. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.043.682/0001-67 PARAISO
SERVICOS DE
MONTAGEM DE
MOVEIS EIRELI

Sim Sim 415 R$ 1.500,0000 R$ 622.500,0000 10/11/2021
13:47:51

Marca: ARESLINE 
Fabricante: FORMASTYLE 
Modelo / Versão: TRENDY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO,
COM BRAÇOS REGULÁVEIS Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma de poliuretano injetada
isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura
de 45 mmRevestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm Braços
anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições
através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca de pressão sob o
assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios
superiores em polipropileno de alta resistência. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de
largura, com profundidade de aproximadamente 510 mm, e quinas arredondadas nas extremidades. Encosto - Em
formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590 mm de altura, com largura iniciando com 480 mm na
parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superiorRegulagem de inclinação Regulagem de tensão do
movimento de reclinação realizada através de alavanca localizada sob o assento. Sistema anti impacto que impede o
choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Coluna giratória com regulagem de altura por
acionamento a gás com curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 1,50
mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com
regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7
(0,02 mm), material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na
regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín
ø28 mm, usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e
amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. demais especificações conforme edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

55.088.157/0001-02 FK GRUPO S/A Não Não 415 R$ 1.500,1000 R$ 622.541,5000 09/11/2021
07:41:59

Marca: FK GRUPO 
Fabricante: FK GRUPO 
Modelo / Versão: CLASSIC – KPA1 Poltrona com rodízios e espaldar al 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estofamento em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade nominal de 54,47 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm.
Encosto com regulagem de altura por cremalheira automática, com acabamento em zíper. Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de 700 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado
contra raios UV e com aditivos fogo retardante. Braços reguláveis em formato “T”, com acionamento de regulagem de
altura em diversas posições através de botão, e regulagem de abertura lateral em 3 cm através de alavanca de
pressão, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios
superiores em polipropileno de alta resistência. Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao
assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. Assento com 480 mm de largura e
profundidade de 485 mm. Parte interna em compensado multilâminas de madeira proveniente de reflorestamento,
moldada anatomicamente a quente e espessura final de 12 mm. Encosto em formato anatômico com apoio lombar
regulável, medindo 590 mm de altura e 465 de largura útil. Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado
em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento, coladas com resina
a base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, prensada a quente, com 12 mm de espessura final.
Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência a
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente
com densidade nominal de 54,47 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado
contra raios UV e com aditivos fogo retardante. Mecanismo sincronizado de inclinação entre encosto e assento com
acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o apoio
lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o
deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Regulagem de inclinação do
encosto com 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada
através de dispositivo localizado sob o assento. Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário
ao desbloquear o mesmo. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de 120 mm,
confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010. Bucha guia do sistema giratório, injetada em POM (Poli Oxi Metileno -
Poliacetal Copolímero), material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior
facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo
de aço mín ø28 mm, usinado em retifica cilíndrica, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em
PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a
norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Base com acabamento texturizado,
fabricada por processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. Cinco hastes em formato piramidal,
que permite junção de rodízios de pino de encaixe com 11 mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa injetada em
Nylon 6 na cor preta, com ótima resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com 65 mm de diâmetro, com pista
injetada em poliuretano, com haste HGA confeccionado em aço BTC de 11 mm, dotado de anel elástico em aço com
diâmetro mín de 11 mm. Possui eixo em aço BTC 1003/1005 horizontal de ligação entre as rodas. As partes metálicas
submetidas à pintura devem receber tratamento de fosfatização à base de zinco, através de processo eletrostático com
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tinta epóxi pó texturizada, polimerizada a 200°C, com película de no mínimo 70 mícrons. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

38.108.516/0001-27 LEFTEC
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 415 R$ 1.500,1000 R$ 622.541,5000 09/11/2021
13:49:31

Marca: META X 
Fabricante: META X 
Modelo / Versão: INSPIRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO,
COM BRAÇOS REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em
espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser
feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90
mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 1.2. Braços
anatômicos - Braços reguláveis em formato T inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições
através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através d alavanca de pressão sob o
assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios
superiores em polipropileno de alta resistência. Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao
assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. variação de até 5% nas medidas. Assento -
Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de largura, com profundidade de aproximadamente 510 mm,
e quinas arredondadas nas extremidades. Parte interna em compensado multilâminas de madeira proveniente de
reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm. variação de até 5% nas
medidas.Encosto - Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590 mm de altura, com largura
iniciando com 480 mm na parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superior.. Inserto do encosto em formato
retangular, confeccionado em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de
reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de ureia/formol com baixa emissão
de formaldeído, prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. Estofamento realizado em espuma de
poliuretano injetada isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de
polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm,
aditivado contra raios UV e com aditivos antichama.variação de até 5% nas medidas. Mecanismos do Assento, Encosto
e Base - Mecanismo sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com
botão de desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com
a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na
proporção 2:1 respectivamente. Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de livre flutuação.
Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada através de alavanca localizada sob o assento. Sistema
anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Coluna giratória com
regulagem de altura por acionamento a gás com curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010
BFDQ 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do
sistema giratório com regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal
Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria
permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. Pistão a gás provido de corpo
metálico em tubo de aço mín ø28 mm, usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico
com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para
regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca
rápida. Base com acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% de fibra
de vidro. Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio
de pino de encaixe com máx 11 mm de diâmetro.Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com
ótima resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm de injetada em poliuretano, com haste HGA
confeccionado em aço BTC de 11 mm RESTANTE DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA 
Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62 BELCHAIR
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

Não Não 415 R$ 1.500,1000 R$ 622.541,5000 09/11/2021
16:41:18

Marca: TOK 
Fabricante: TOK PLAST 
Modelo / Versão: 91F1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO,
COM BRAÇOS REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em
espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser
feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90
mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. Braços
anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições
através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca de pressão sob o
assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios
superiores em polipropileno de alta resistência. Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao
assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. Aceitamos uma variação de até 5% nas
medidas. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de largura, com profundidade de
aproximadamente 510 mm, e quinas arredondadas nas extremidades. Parte interna em compensado multilâminas de
madeira proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm. Encosto -
Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590 mm de altura, com largura iniciando com 480 mm
na parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superior.. Inserto do encosto em formato retangular,
confeccionado em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento
(pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído,
prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta
de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura
de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com
curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a
base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos
antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo
sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de
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movimento. Este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do
usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1
respectivamente. Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem de
tensão do movimento de reclinação realizada através de alavanca localizada sob o assento. Sistema anti-impacto que
impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Coluna giratória com regulagem de altura por
acionamento a gás com curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 1,50
mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com
regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7
(0,02 mm), material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na
regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín
ø28 mm, usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e
amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Base com
acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. Cinco
hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de
encaixe com máx 11 mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima
resistência à abrasão, de duplo giro, as r 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim Sim 415 R$ 1.500,1000 R$ 622.541,5000 09/11/2021
17:50:21

Marca: TOK 
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA 
Modelo / Versão: 91F1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO,
COM BRAÇOS REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em
espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser
feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90
mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. Braços
anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições
através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca de pressão sob o
assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios
superiores em polipropileno de alta resistência. Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao
assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. Aceitamos uma variação de até 5% nas
medidas. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de largura, com profundidade de
aproximadamente 510 mm, e quinas arredondadas nas extremidades. Parte interna em compensado multilâminas de
madeira proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm. Encosto -
Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590 mm de altura, com largura iniciando com 480 mm
na parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superior.. Inserto do encosto em formato retangular,
confeccionado em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento
(pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído,
prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta
de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura
de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com
curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a
base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos
antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo
sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de
movimento. Este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do
usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1
respectivamente. Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem de
tensão do movimento de reclinação realizada através de alavanca localizada sob o assento. Sistema anti-impacto que
impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Coluna giratória com regulagem de altura por
acionamento a gás com curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 1,50
mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com
regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7
(0,02 mm), material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na
regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín
ø28 mm, usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e
amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Base com
acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. Cinco
hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de
encaixe com máx 11 mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com ...
MAIORES ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional 
Porte da empresa: ME/EPP

14.193.613/0001-05 KADOSHI
COMERCIO E
REPRESENTACOES
EIRELI

Sim Sim 415 R$ 1.500,1000 R$ 622.541,5000 09/11/2021
22:33:07

Marca: RHODES 
Fabricante: RHODES 
Modelo / Versão: One Presidente com braço afastamento 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO,
COM BRAÇOS REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 1.1. Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em
espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser
feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90
mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 1.2. Braços
anatômicos - Braços reguláveis em formato T inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições
através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca de pressão sob o
assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios
superiores em polipropileno de alta resistência. Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao
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assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. Aceitamos uma variação de até 5% nas
medidas. 1.3. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de largura, com profundidade de
aproximadamente 510 mm, e quinas arredondadas nas extremidades. Parte interna em compensado multilâminas de
madeira proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm. Aceitamos
uma variação de até 5% nas medidas. 1.4. Encosto - Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590
mm de altura, com largura iniciando com 480 mm na parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superior..
Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em madeira compensada multilaminada, com lâminas de
madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de
ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. Estofamento
realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade
controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de
acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento
em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura
0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 1.5.
Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo sincronizado de inclinação entre encosto e assento com
acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o apoio
lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o
deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Regulagem de inclinação do
encosto com mín 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada
através de alavanca localizada sob o assento. Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao
desbloquear o mesmo. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de mín 100 mm,
confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ - 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com
conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em
POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao
desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento
giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín 28 mm, usinado em retifica cilíndrica com
tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através
de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao
tubo central através de porca rápida. Base com acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em
poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou
sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx 11 mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa
injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm de
diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com haste HGA confeccionado em aço BTC de 11 mm, 
Porte da empresa: ME/EPP

17.940.779/0001-28 ANTARES
SERVICOS &
SOLUCOES LTDA

Sim Sim 415 R$ 1.500,1000 R$ 622.541,5000 09/11/2021
22:35:59

Marca: RHODES 
Fabricante: RHODES 
Modelo / Versão: ONE PRESIDENTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO,
COM BRAÇOS REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 1.1. Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em
espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser
feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90
mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 1.2. Braços
anatômicos - Braços reguláveis em formato T inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições
através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca de pressão sob o
assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios
superiores em polipropileno de alta resistência. Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao
assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. Aceitamos uma variação de até 5% nas
medidas. 1.3. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de largura, com profundidade de
aproximadamente 510 mm, e quinas arredondadas nas extremidades. Parte interna em compensado multilâminas de
madeira proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm. Aceitamos
uma variação de até 5% nas medidas. 1.4. Encosto - Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590
mm de altura, com largura iniciando com 480 mm na parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superior..
Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em madeira compensada multilaminada, com lâminas de
madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de
ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. Estofamento
realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade
controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de
acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento
em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura
0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 1.5.
Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo sincronizado de inclinação entre encosto e assento com
acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o apoio
lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o
deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Regulagem de inclinação do
encosto com mín 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada
através de alavanca localizada sob o assento. Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao
desbloquear o mesmo. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de mín 100 mm,
confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ - 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com
conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em
POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao
desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento
giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín 28 mm, usinado em retifica cilíndrica com
tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através
de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao
tubo central através de porca rápida. Base com acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em
poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou
sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx 11 mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa
injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm de
diâmetro, com pista injetada em poliuretano, com haste HGA confeccionado em aço BTC de 11 mm, 
Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS
PARA ESCRITORIO

Não Não 415 R$ 1.500,1000 R$ 622.541,5000 10/11/2021
09:22:54
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LTDA
Marca: LAYOUT MOVEIS 
Fabricante: LAYOUT MOVEIS 
Modelo / Versão: CT 480 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO,
COM BRAÇOS REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 1.1. Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em
espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser
feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90
mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 1.2. Braços
anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições
através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca de pressão sob o
assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios
superiores em polipropileno de alta resistência. Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao
assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. Aceitamos uma variação de até 5% nas
medidas. 1.3. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de largura, com profundidade de
aproximadamente 510 mm, e quinas arredondadas nas extremidades. Parte interna em compensado multilâminas de
madeira proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm. Aceitamos
uma variação de até 5% nas medidas. 1.4. Encosto - Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590
mm de altura, com largura iniciando com 480 mm na parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superior..
Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em madeira compensada multilaminada, com lâminas de
madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de
ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. Estofamento
realizado em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade
controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de
acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento
em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura
0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 1.5.
Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo sincronizado de inclinação entre encosto e assento com
acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o apoio
lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o
deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Regulagem de inclinação do
encosto com mín 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem de tensão do movimento de reclinação realizada
através de alavanca localizada sob o assento. Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao
desbloquear o mesmo. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de mín 100 mm,
confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com
conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em
POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao
desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento
giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín ø28 mm, usinado em retifica cilíndrica com
tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através
de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao
tubo central através de porca rápida. Base comacabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em
poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou
sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx 11 mm de diâmetro. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
CONFORME EDITAL 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

13.440.228/0001-44 LORENZO
LACERDA CAPELLI

Sim Sim 415 R$ 3.000,0000 R$ 1.245.000,0000 09/11/2021
17:03:33

Marca: TOK 
Fabricante: TOK PLASTMETAL 
Modelo / Versão: 91F1 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO,
COM BRAÇOS REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em
espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54
kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser
feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material
microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,80 a 0,90
mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. Braços
anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições
através de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca de pressão sob o
assento, confeccionado com estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios
superiores em polipropileno de alta resistência. Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao
assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de espessura. Aceitamos uma variação de até 5% nas
medidas. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de largura, com profundidade de
aproximadamente 510 mm, e quinas arredondadas nas extremidades. Parte interna em compensado multilâminas de
madeira proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm. Encosto -
Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590 mm de altura, com largura iniciando com 480 mm
na parte inferior e finalizando com 400 mm na parte superior.. Inserto do encosto em formato retangular,
confeccionado em madeira compensada multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento
(pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído,
prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. Estofamento realizado em espuma de poliuretano injetada isenta
de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura
de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com
curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a
base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos
antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo
sincronizado de inclinação entre encosto e assento com acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de
movimento. Este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do
usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1
respectivamente. Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem de
tensão do movimento de reclinação realizada através de alavanca localizada sob o assento. Sistema anti-impacto que
impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Coluna giratória com regulagem de altura por
acionamento a gás com curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 1,50
mm, com diâmetro externo de mín 28 mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com
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regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7
(0,02 mm), material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na
regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço mín
ø28 mm, usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento em aço e
amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Base com
acabamento texturizado, fabricada por processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. Cinco
hastes em formato piramidal, que permite junção de rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de
encaixe com máx 11 mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima
resistência à abrasão, de duplo giro, as roldanas com no mín 65 mm de diâmetro, com pista injetada em poliuretano,
com haste HGA confeccionado em aço BTC de 11 mm, dotado de anel 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000 13.440.228/0001-44 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,1000 02.604.236/0001-62 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,1000 07.875.146/0001-20 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,1000 55.088.157/0001-02 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,1000 38.108.516/0001-27 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,1000 29.209.847/0001-62 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,1000 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,1000 17.940.779/0001-28 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,0000 36.043.682/0001-67 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,0000 21.103.048/0001-03 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.500,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 1.499,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:10:54:250
R$ 1.450,0000 55.088.157/0001-02 10/11/2021 14:11:04:843
R$ 1.440,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:11:21:693
R$ 1.400,0000 55.088.157/0001-02 10/11/2021 14:11:36:910
R$ 1.399,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:11:48:987
R$ 1.350,0000 55.088.157/0001-02 10/11/2021 14:11:55:093
R$ 1.398,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:12:04:683
R$ 1.340,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:12:05:497
R$ 1.300,0000 55.088.157/0001-02 10/11/2021 14:12:14:983
R$ 1.298,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:12:24:487
R$ 1.290,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:12:25:690
R$ 1.250,0000 55.088.157/0001-02 10/11/2021 14:12:33:320
R$ 1.240,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:12:42:933
R$ 1.200,0000 55.088.157/0001-02 10/11/2021 14:12:53:000
R$ 1.199,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:13:00:197
R$ 1.190,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:13:03:607
R$ 1.150,0000 55.088.157/0001-02 10/11/2021 14:13:10:697
R$ 1.140,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:13:20:073
R$ 1.099,7200 55.088.157/0001-02 10/11/2021 14:13:28:587
R$ 1.139,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:13:29:257
R$ 1.090,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:13:37:513
R$ 1.000,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:13:45:673
R$ 998,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:13:52:667
R$ 997,0000 38.108.516/0001-27 10/11/2021 14:13:59:120

R$ 1.250,0000 02.604.236/0001-62 10/11/2021 14:14:07:913
R$ 1.390,0000 13.440.228/0001-44 10/11/2021 14:14:18:603
R$ 998,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:14:20:033
R$ 996,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:14:41:773
R$ 995,0000 38.108.516/0001-27 10/11/2021 14:14:51:373

R$ 1.389,9900 17.940.779/0001-28 10/11/2021 14:14:58:853
R$ 994,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:15:05:687
R$ 993,0000 38.108.516/0001-27 10/11/2021 14:15:26:333
R$ 992,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:15:37:130

R$ 1.249,9900 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:16:42:160
R$ 1.099,5000 29.209.847/0001-62 10/11/2021 14:16:50:023
R$ 1.240,0000 02.604.236/0001-62 10/11/2021 14:17:32:757
R$ 1.239,9900 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:17:34:910
R$ 1.100,0000 21.103.048/0001-03 10/11/2021 14:19:21:257
R$ 1.300,0000 36.043.682/0001-67 10/11/2021 14:20:32:867
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R$ 1.299,9900 17.940.779/0001-28 10/11/2021 14:20:43:220
R$ 1.011,8400 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:21:27:993
R$ 1.001,9200 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:22:53:027
R$ 991,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:23:24:650

R$ 1.250,0000 36.043.682/0001-67 10/11/2021 14:23:31:173
R$ 990,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:24:18:797
R$ 999,9000 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:24:21:030

R$ 1.098,0000 21.103.048/0001-03 10/11/2021 14:24:22:150
R$ 991,5000 38.108.516/0001-27 10/11/2021 14:24:40:660
R$ 980,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:24:54:990
R$ 989,8000 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:24:56:150
R$ 979,9900 38.108.516/0001-27 10/11/2021 14:25:10:637

R$ 1.389,0000 07.875.146/0001-20 10/11/2021 14:25:11:947
R$ 989,7800 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:25:11:970
R$ 978,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:25:30:133
R$ 976,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:25:59:527
R$ 975,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:26:16:597
R$ 984,7500 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:26:19:337
R$ 972,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:26:32:453
R$ 981,7200 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:26:36:167

R$ 1.000,0000 21.103.048/0001-03 10/11/2021 14:26:42:913
R$ 970,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:28:00:407
R$ 979,7000 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:28:12:213
R$ 955,0000 38.108.516/0001-27 10/11/2021 14:29:24:387
R$ 920,0000 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:29:32:910
R$ 930,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:32:14:363
R$ 969,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:33:10:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

10/11/2021
14:03:40 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 10/11/2021
14:10:02 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

10/11/2021
14:28:56 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

10/11/2021
14:28:56

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
970,0000 e R$ 1.000,0000.

Encerramento 10/11/2021
14:33:57 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

10/11/2021
14:33:57 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/11/2021
14:53:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI,
CNPJ/CPF: 14.193.613/0001-05.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/11/2021
15:17:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES
EIRELI, CNPJ/CPF: 14.193.613/0001-05.

Recusa de
proposta

10/11/2021
15:54:49

Recusa da proposta. Fornecedor: KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF:
14.193.613/0001-05, pelo melhor lance de R$ 920,0000. Motivo: licitante não possui o Laudo de
Conformidade Técnica ou Certificado ou Parecer exigido no edital, e a respectiva ART assinada pelo
profissional responsável pela elaboração do documento em questão. Afirmando na sessão

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/11/2021
16:04:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF:
17.120.121/0001-70.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/11/2021
16:53:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA,
CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-70.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/11/2021
17:11:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF:
17.120.121/0001-70.

Encerramento 10/11/2021 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SHEKHINAH PERFECT
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do prazo -
Convocação
anexo

19:11:52 BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-70.

Recusa de
proposta

11/11/2021
14:10:34

Recusa da proposta. Fornecedor: SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-
70, pelo melhor lance de R$ 930,0000. Motivo: proposta recusada, não juntou documentação técnica
no prazo de duas horas. Prorrogado pelo pregoeiro por igual período

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/11/2021
14:30:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.108.516/0001-27.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

11/11/2021
15:51:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

12/11/2021
10:24:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.108.516/0001-27.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

12/11/2021
11:48:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

16/11/2021
15:08:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.108.516/0001-27.

Recusa de
proposta

16/11/2021
15:22:03

Recusa da proposta. Fornecedor: LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-
27, pelo melhor lance de R$ 955,0000. Motivo: licitante registra".....Conforme email enviado na sexta-
feira, solicitamos nossa desclassificação, pois não conseguimos atender as condições do edital......Se o
sr. observar enviamos a mesma proposta, pois não conseguimos atender com o suporte lombar com
acabamento em zíper."

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

16/11/2021
15:22:03

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LEFTEC COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

16/11/2021
15:37:20

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

16/11/2021
15:52:17

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

16/11/2021
16:57:43

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

17/11/2021
13:02:40

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.

Recusa de
proposta

17/11/2021
14:03:54

Recusa da proposta. Fornecedor: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR,
CNPJ/CPF: 32.300.172/0001-77, pelo melhor lance de R$ 969,0000. Motivo: conforme pronunciamento
da Unidade técnica, destaco "a ausência de acabamento em zíper junto ao suporte" não atende, na
íntegra a todos os requisitos técnicos do Termo de Referência.

Recusa de
proposta

17/11/2021
17:42:22

Recusa da proposta. Fornecedor: J S FAGUNDES EIRELI, CNPJ/CPF: 21.103.048/0001-03, pelo melhor
lance de R$ 1.000,0000. Motivo: proposta recusada licitante em diligência não respondeu ao
questionamento do pregoeiro que destacou por mais de duas horas a exigência técnica apontada pela
Unidade Requisitante: "acionador do suporte lombar com acabamento em ziper"

Etapa
fechada -
Retorno do
julgamento

18/11/2021
14:02:05 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Reinício etapa
fechada

18/11/2021
14:07:05

Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com os lances: R$ 1.250,0000, R$
1.299,9900 e R$ 1.389,0000.

Reinício etapa
fechada

18/11/2021
14:12:06 Reinício da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores com o lance: R$ 1.390,0000.

Encerramento 18/11/2021
14:17:07 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

18/11/2021
14:17:07 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

18/11/2021
14:22:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF:
29.209.847/0001-62.

Encerramento
do prazo -

18/11/2021
15:32:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 29.209.847/0001-62.
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Convocação
anexo
Aceite de
proposta

18/11/2021
17:20:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF:
29.209.847/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.099,5000.

Habilitação de
fornecedor

18/11/2021
17:20:30

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF:
29.209.847/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Cadeira 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
21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES

EIRELI
Sim Sim 80 R$ 830,0000 R$ 66.400,0000 29/10/2021

14:21:37
Marca: TOK PLAST 
Fabricante: TOK PLAST 
Modelo / Versão: MEDIA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento
assento e encosto: tecido, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano
injetado, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, tipo
sistema regulagem vertical: pneumático, quantidade pés: 5 un 
Porte da empresa: ME/EPP

32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO
E ESCOLA EIR

Sim Sim 80 R$ 833,0000 R$ 66.640,0000 08/11/2021
14:44:30

Marca: PLAXMETAL 
Fabricante: PLAXMETAL 
Modelo / Versão: PREMIUM 52373 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento
assento e encosto: tecido, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano
injetado, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, tipo
sistema regulagem vertical: pneumático, quantidade pés: 5 un 
Porte da empresa: ME/EPP

17.120.121/0001-70 SHEKHINAH
PERFECT BUSINESS
LTDA

Sim Sim 80 R$ 833,0000 R$ 66.640,0000 10/11/2021
10:38:47

Marca: Design chair 
Fabricante: Design chair 
Modelo / Versão: work 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS
REGULÁVEIS 
Porte da empresa: ME/EPP

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

Sim Sim 80 R$ 833,5700 R$ 66.685,6000 09/11/2021
17:50:21

Marca: TOK 
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA 
Modelo / Versão: 93DG13GIR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS
REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG Assento e encosto separados e interligados através de mecanismo de
regulagem de inclinação do encosto com no mínimo quatro posições de travamento tipo back system comandado por
alavanca sob o assento na parte traseira, não se admitindo o sistema com regulagem através de manípulos
rosqueáveis. Estofado em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente, densidade controlada de
aproximadamente 58 a 54 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente, com espessura no centro da almofada
de aproximadamente 50 mm. Revestidos no tecido 100% poliéster na cor preta Assento: Largura de 500 mm;
Profundidade da superfície do assento com 500 mm; Altura regulável para o sistema pneumático a gás em várias
posições; Encosto: Largura de 450 mm; Altura de 360 mm com regulagem em pelo menos quatro posições,
acionado através de painel integrado no contra encosto de maneira automática sem a utilização de manípulos de
maneira que o usuário proceda as regulagens mesmo sentado; Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
Contra encosto e contra assento confeccionados em polipropileno injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com
acabamento de bordas com utilização de perfil semi-rígido maciço tipo macho e fêmea fixados na própria capa para
maior resistência do conjunto. Braços confeccionados em aço chapa de alumínio 5 mm de espessura, revestido em
polipropileno injetado, com apoia braços confeccionados em poliuretano injetado de alta qualidade, braços com
regulagem de altura em, no mínimo, 5 posições. Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão regulável
podendo ser travado em 4 posições visando ao foi o constante e uniforme da região lombar. Para proteção e estética
o sistema de inclinação deverá ser embutido em uma blindagem de ABS debaixo do assento Base giratória com
bucha em espoliestes (para evitar o desgaste das peças e surgimento de ruídos). Rolamento com esferas de aço
envolvidas em corpo de polipropileno natural proporcionando suavidade e eficiência no movimento giratório. Mola
amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço mola de 6mm dimensionada para absorção de impactos
provenientes do sentar brusco funcionando inclusive na regulagem mínima. Blindagem telescópica para total
proteção dos mecanismos. Pé base com cinco pás em chapas de aço ABNT 1010/1020 com espessura de 1,9 mm
estampadas e dobradas, soldadas (solda MIG) ao tubo central através de sistema que não permita falhas ou
formação de bolhas com perfeito acabamento. Pás com capa de proteção em polipropileno na parte superior
inteiriça, formando uma peça única, não se admitindo o uso de capas emendáveis. Rodízios: corpo com nylon natural
injetado (material de baixo coeficiente de atrito e resistência à abrasão), roldanas duplas em nylon natural injetado,
com movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT
12L14 com diâmetro de 8 mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14 zincado natural, com diâmetro de 11 mm fixado à
base através de anel de pressão em aço. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional 
Porte da empresa: ME/EPP
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14.193.613/0001-05 KADOSHI
COMERCIO E
REPRESENTACOES
EIRELI

Sim Sim 80 R$ 833,5700 R$ 66.685,6000 09/11/2021
22:33:07

Marca: RHODES 
Fabricante: RHODES 
Modelo / Versão: One staff com braço 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS
REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 2.1. Assento e encosto separados e interligados através de mecanismo de
regulagem de inclinação do encosto com no mínimo quatro posições de travamento tipo back system comandado por
alavanca sob o assento na parte traseira, não se admitindo o sistema com regulagem através de manípulos
rosqueáveis. Estofado em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente, densidade controlada de
aproximadamente 58 a 54 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente, com espessura no centro da almofada
de aproximadamente 50 mm. Revestidos no tecido 100% poliéster na cor preta 2.1.1. Assento: Largura de 500 mm;
Profundidade da superfície do assento com 500 mm; Altura regulável para o sistema pneumático a gás em várias
posições; Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 2.1.2. Encosto: Largura de 450 mm; Altura de 360 mm
com regulagem em pelo menos quatro posições, acionado através de painel integrado no contra encosto de maneira
automática sem a utilização de manípulos de maneira que o usuário proceda as regulagens mesmo sentado;
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 2.1.3. Contra encosto e contra assento confeccionados em
polipropileno injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com acabamento de bordas com utilização de perfil semi-
rígido maciço tipo macho e fêmea fixados na própria capa para maior resistência do conjunto. 2.2. Braços
confeccionados em aço chapa de alumínio 5 mm de espessura, revestido em polipropileno injetado, com apoia
braços confeccionados em poliuretano injetado de alta qualidade, braços com regulagem de altura em, no mínimo, 5
posições. Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão regulável podendo ser travado em 4 posições
visando ao foi o constante e uniforme da região lombar. Para proteção e estética o sistema de inclinação deverá ser
embutido em uma blindagem de ABS debaixo do assento 2.3. Base giratória com bucha em espoliestes (para evitar
o desgaste das peças e surgimento de ruídos). Rolamento com esferas de aço envolvidas em corpo de polipropileno
natural proporcionando suavidade e eficiência no movimento giratório. Mola amortecedora de alta resistência com
diâmetro do fio aço mola de 6mm dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco
funcionando inclusive na regulagem mínima. Blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. Pé base
com cinco pás em chapas de aço ABNT 1010/1020 com espessura de 1,9 mm estampadas e dobradas, soldadas
(solda MIG) ao tubo central através de sistema que não permita falhas ou formação de bolhas com perfeito
acabamento. Pás com capa de proteção em polipropileno na parte superior inteiriça, formando uma peça única, não
se admitindo o uso de capas emendáveis. Rodízios: corpo com nylon natural injetado (material de baixo coeficiente
de atrito e resistência à abrasão), roldanas duplas em nylon natural injetado, com movimentos independentes e
fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro de 8 mm, eixo
vertical em aço ABNT 12L14 zincado natural, com diâmetro de 11 mm fixado à base através de anel de pressão em
aço. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M
COMERCIAL DE
MATERIAS DE
ESCRITORIO E
INFORMATI

Sim Sim 80 R$ 833,5700 R$ 66.685,6000 10/11/2021
12:19:16

Marca: MARTIFLEX 
Fabricante: MARTIFLEX 
Modelo / Versão: STARKY40 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO, COM
BRAÇOS REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 2.1. Assento e encosto separados e interligados através de
mecanismo de regulagem de inclinação do encosto com no mínimo quatro posições de travamento tipo back system
comandado por alavanca sob o assento na parte traseira, não se admitindo o sistema com regulagem através de
manípulos rosqueáveis. Estofado em espuma de poliuretano injetadaanatomicamente, densidade controlada de
aproximadamente 58 a 54 kg/m³, para o assento e encosto respectivamente, com espessura no centro da almofada
de aproximadamente 40 mm. Revestidos no tecido 100% poliéster na cor preta 2.1.1. Assento: Largura de 500 mm;
Profundidade da superfície do assento com 500 mm; Altura regulável para o sistema pneumático a gás em várias
posições; Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 2.1.2. Encosto: Largura de 450 mm; Altura de 360 mm
com regulagem em pelo menos quatro posições, acionado através de painel integrado no contra encosto de maneira
automática sem a utilização de manípulos de maneira que o usuário proceda as regulagens mesmo sentado;
Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. 2.1.3. Contra encosto e contra assento confeccionados em
polipropileno injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com acabamento de bordas com utilização de perfil semi-
rígido maciço tipo macho e fêmea fixados na própria capa para maior resistência do conjunto. 2.2. Braços
confeccionados em aço chapa de aço 5 mm de espessura, revestido em polipropileno injetado, com apoia braços
confeccionados em poliuretano injetado de alta qualidade, braços com regulagem de altura em, no mínimo, 4
posições. Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão regulável podendo ser travado em 4 posições
visando ao foi o constante e uniforme da região lombar. Para proteção e estética o sistema de inclinação deverá ser
embutido em uma blindagem de ABS debaixo do assento 2.3. Base giratória com bucha em espoliestes (para evitar
o desgaste das peças e surgimento de ruídos). Rolamento com esferas de aço envolvidas em corpo de polipropileno
natural proporcionando suavidade e eficiência no movimento giratório. Mola amortecedora de alta resistência com
diâmetro do fio aço mola de 6mm dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco
funcionando inclusive na regulagem mínima. Blindagem telescópica para total proteção dos mecanismos. Pé base
com cinco pás em chapas de aço ABNT 1010/1020 com espessura de 1,9 mm estampadas e dobradas, soldadas
(solda MIG) ao tubo central através de sistema que não permita falhas ou formação de bolhas com perfeito
acabamento. Pás com capa de proteção em polipropileno na parte superior inteiriça, formando uma peça única, não
se admitindo o uso de capas emendáveis. Rodízios: corpo com nylon natural injetado (material de baixo coeficiente
de atrito e resistência à abrasão), roldanas duplas em nylon natural injetado, com movimentos independentes e
fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT 12L14 com diâmetro de 8 mm, eixo
vertical em aço ABNT 12L14 zincado natural, com diâmetro de 11 mm fixado à base através de anel de pressão em
aço." 
Porte da empresa: ME/EPP

13.440.228/0001-44 LORENZO LACERDA
CAPELLI

Sim Sim 80 R$ 1.000,0000 R$ 80.000,0000 09/11/2021
17:03:33

Marca: TOK 
Fabricante: TOK PLASTMETAL 
Modelo / Versão: 93DG13 GIR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS
REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG Assento e encosto separados e interligados através de mecanismo de
regulagem de inclinação do encosto com no mínimo quatro posições de travamento tipo back system comandado por
alavanca sob o assento na parte traseira, não se admitindo o sistema com regulagem através de manípulos
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rosqueáveis. Estofado em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente, densidade controlada de
aproximadamente 58 a 54 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente, com espessura no centro da almofada
de aproximadamente 50 mm. Revestidos no tecido 100% poliéster na cor preta Assento: Largura de 500 mm;
Profundidade da superfície do assento com 500 mm; Altura regulável para o sistema pneumático a gás em várias
posições; Encosto: Largura de 450 mm; Altura de 360 mm com regulagem em pelo menos quatro posições,
acionado através de painel integrado no contra encosto de maneira automática sem a utilização de manípulos de
maneira que o usuário proceda as regulagens mesmo sentado; Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
Contra encosto e contra assento confeccionados em polipropileno injetado de no mínimo 1 mm de espessura, com
acabamento de bordas com utilização de perfil semi-rígido maciço tipo macho e fêmea fixados na própria capa para
maior resistência do conjunto. Braços confeccionados em aço chapa de alumínio 5 mm de espessura, revestido em
polipropileno injetado, com apoia braços confeccionados em poliuretano injetado de alta qualidade, braços com
regulagem de altura em, no mínimo, 5 posições. Mecanismo com propriedade de livre flutuação de tensão regulável
podendo ser travado em 4 posições visando ao foi o constante e uniforme da região lombar. Para proteção e estética
o sistema de inclinação deverá ser embutido em uma blindagem de ABS debaixo do assento Base giratória com
bucha em espoliestes (para evitar o desgaste das peças e surgimento de ruídos). Rolamento com esferas de aço
envolvidas em corpo de polipropileno natural proporcionando suavidade e eficiência no movimento giratório. Mola
amortecedora de alta resistência com diâmetro do fio aço mola de 6mm dimensionada para absorção de impactos
provenientes do sentar brusco funcionando inclusive na regulagem mínima. Blindagem telescópica para total
proteção dos mecanismos. Pé base com cinco pás em chapas de aço ABNT 1010/1020 com espessura de 1,9 mm
estampadas e dobradas, soldadas (solda MIG) ao tubo central através de sistema que não permita falhas ou
formação de bolhas com perfeito acabamento. Pás com capa de proteção em polipropileno na parte superior
inteiriça, formando uma peça única, não se admitindo o uso de capas emendáveis. Rodízios: corpo com nylon natural
injetado (material de baixo coeficiente de atrito e resistência à abrasão), roldanas duplas em nylon natural injetado,
com movimentos independentes e fixadas em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio produzido em aço ABNT
12L14 com diâmetro de 8 mm, eixo vertical em aço ABNT 12L14 zincado natural, com diâmetro de 11 mm fixado à
base através de anel de pressão em aço. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 13.440.228/0001-44 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 833,5700 07.875.146/0001-20 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 833,5700 04.927.672/0001-06 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 833,5700 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 833,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 833,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 830,0000 21.103.048/0001-03 10/11/2021 14:00:01:527
R$ 829,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:10:36:907
R$ 825,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:12:18:193
R$ 824,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:13:18:087
R$ 823,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:13:27:697
R$ 820,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:13:56:250
R$ 815,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:14:12:313
R$ 814,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:14:32:027
R$ 890,0000 13.440.228/0001-44 10/11/2021 14:15:00:657
R$ 813,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:15:17:563
R$ 812,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:15:26:460
R$ 811,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:15:34:440
R$ 810,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:15:45:740
R$ 832,0000 13.440.228/0001-44 10/11/2021 14:15:46:727
R$ 809,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:16:41:217
R$ 808,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:17:41:480
R$ 805,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:17:48:583
R$ 804,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:17:56:833
R$ 803,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:18:11:067
R$ 802,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:18:31:097
R$ 818,0400 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:18:35:863
R$ 801,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:18:48:103
R$ 817,0200 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:18:51:363
R$ 800,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:19:02:753
R$ 816,0000 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:19:07:830
R$ 798,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:19:10:257
R$ 797,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:19:22:873
R$ 812,9400 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:19:23:507
R$ 795,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:19:37:440
R$ 810,9000 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:19:39:583
R$ 829,0000 21.103.048/0001-03 10/11/2021 14:19:44:610
R$ 794,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:19:49:967
R$ 809,8800 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:19:55:740
R$ 792,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:20:06:650
R$ 807,8400 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:20:11:843
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R$ 791,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:20:24:830
R$ 806,8200 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:20:28:507
R$ 790,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:20:44:373
R$ 805,8000 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:20:44:753
R$ 789,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:20:47:827
R$ 804,7800 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:21:00:993
R$ 780,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:21:24:070
R$ 779,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:21:37:750
R$ 815,0000 13.440.228/0001-44 10/11/2021 14:22:04:300
R$ 794,5800 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:22:16:173
R$ 786,7900 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:22:32:727
R$ 800,0000 13.440.228/0001-44 10/11/2021 14:22:38:947
R$ 778,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:23:47:217
R$ 775,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:24:40:353
R$ 782,7500 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:24:56:810
R$ 750,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:24:57:207
R$ 757,5000 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:25:12:967
R$ 700,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:25:18:763
R$ 699,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:25:30:647
R$ 779,9900 07.875.146/0001-20 10/11/2021 14:25:31:710
R$ 698,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:25:39:740
R$ 704,9800 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:25:45:187
R$ 697,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:25:47:703
R$ 703,9700 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:26:01:810
R$ 696,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:26:19:987
R$ 702,9600 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:26:21:263
R$ 695,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:26:27:613
R$ 701,9500 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:26:37:993
R$ 694,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:26:40:703
R$ 693,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:26:54:343
R$ 699,9300 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:26:54:813
R$ 692,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:27:05:437
R$ 799,0000 21.103.048/0001-03 10/11/2021 14:27:06:603
R$ 698,9200 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:27:12:867
R$ 691,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:27:15:643
R$ 697,9100 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:27:29:127
R$ 777,9900 07.875.146/0001-20 10/11/2021 14:29:59:080
R$ 600,0000 14.193.613/0001-05 10/11/2021 14:30:17:210
R$ 690,0000 32.300.172/0001-77 10/11/2021 14:33:31:337
R$ 595,0000 17.120.121/0001-70 10/11/2021 14:33:45:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

10/11/2021
14:04:18 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 10/11/2021
14:10:03 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

10/11/2021
14:29:19 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

10/11/2021
14:29:19

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
691,0000 e R$ 799,0000.

Encerramento 10/11/2021
14:34:20 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

10/11/2021
14:34:20 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/11/2021
15:01:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF:
17.120.121/0001-70.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/11/2021
16:53:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA,
CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-70.
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Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

10/11/2021
17:11:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF:
17.120.121/0001-70.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

10/11/2021
19:12:21

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SHEKHINAH PERFECT
BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-70.

Recusa de
proposta

10/11/2021
19:14:14

Recusa da proposta. Fornecedor: SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-
70, pelo melhor lance de R$ 595,0000. Motivo: proposta recusada, não juntou documentação técnica
no prazo de duas horas. Prorrogado pelo pregoeiro por igual período.

Recusa de
proposta

11/11/2021
14:49:04

Recusa da proposta. Fornecedor: KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF:
14.193.613/0001-05, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: licitante não possui o Laudo de
Conformidade Técnica ou Certificado ou Parecer exigido no edital, e a respectiva ART assinada pelo
profissional responsável pela elaboração do documento em questão. Afirmando na sessão

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

11/11/2021
14:59:24

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

11/11/2021
15:00:25

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

12/11/2021
10:28:24

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

12/11/2021
10:46:26

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

16/11/2021
15:01:26

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$ 690,0000.

Habilitação de
fornecedor

18/11/2021
17:20:30

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 10/11/2021
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances.

Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para
disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 10/11/2021
14:05:13

Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Dentro de instantes iniciaremos a fase competitiva. Favor
observem as mensagens do sistema.

Sistema 10/11/2021
14:10:02

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 10/11/2021
14:10:02

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 10/11/2021
14:10:02

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 10/11/2021
14:10:03

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 10/11/2021
14:28:56

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
970,0000 e R$ 1.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:56 do dia

10/11/2021.
Sistema 10/11/2021

14:29:19
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$

691,0000 e R$ 799,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:34:19 do dia
10/11/2021.

Sistema 10/11/2021
14:33:57

O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.000,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 10/11/2021
14:33:57

O item 1 está encerrado.

Sistema 10/11/2021
14:34:20

O fornecedor da proposta no valor de R$ 799,0000 não enviou lance único e fechado para
o item 2.

Sistema 10/11/2021
14:34:20

O item 2 está encerrado.

Sistema 10/11/2021
14:35:33

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 10/11/2021
14:37:43

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi
a primeira classificada no item 01. Considerando a legislação de regência do pregão
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eletrônico e o edital de convocação devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª
aceitar nossa contraproposta no valor de R$900,00, é possível?

Pregoeiro 10/11/2021
14:39:15

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, aguardamos
resposta.

Pregoeiro 10/11/2021
14:40:35

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi
a primeira classificada no item 01. Considerando a legislação de regência do pregão

eletrônico e o edital de convocação devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª
aceitar nossa contraproposta no valor de R$900,00, é possível?

14.193.613/0001-
05

10/11/2021
14:40:51

Boa tarde,

Pregoeiro 10/11/2021
14:40:54

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, aguardamos
resposta.

Pregoeiro 10/11/2021
14:41:05

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - BOA TARDE!

Pregoeiro 10/11/2021
14:41:24

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - V.Sª foi a primeira classificada no
item 01. Considerando a legislação de regência do pregão eletrônico e o edital de

convocação devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta
no valor de R$900,00, é possível?

14.193.613/0001-
05

10/11/2021
14:41:24

Infelizmente mão conseguimos reduzir nosso valor.

Pregoeiro 10/11/2021
14:43:44

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, aguardamos
resposta.

Pregoeiro 10/11/2021
14:45:31

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Agradeço, o valor ofertado por
V.Sª é compatível com o estimado pela Administração, antes de convocar anexo devemos

reiterar algumas exigências que deverão ser cobradas pela Unidade Técnica deste Tribunal,
por ocasião da análise de conformidade da proposta apresentada.

14.193.613/0001-
05

10/11/2021
14:45:35

Infelizmente mão conseguimos reduzir nosso valor.

14.193.613/0001-
05

10/11/2021
14:46:13

Devido ao fato do Modo de Disputa ser Aberto/Fechado, não conseguimos reduzir nosso
valor.

Pregoeiro 10/11/2021
14:46:29

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - DEVERÃO SER ANEXADOS JUNTO
COM A PROPOSTA DE PREÇOS DEVIDAMENTE AJUSTADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO OS

SEGUINTES DOCUMENTOS:
Pregoeiro 10/11/2021

14:47:04
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - "a) Laudo de Conformidade

Técnica ou Certificado ou Parecer, emitidos por Instituto Federal ou Estadual ou Municipal
ou por Ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia ou ainda

por Profissional habilitado em medicina com especialidade em segurança do trabalho,
afirmando que os produtos ofertados estão de acordo com a norma NR 17

Pregoeiro 10/11/2021
14:47:22

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - .....

Pregoeiro 10/11/2021
14:47:49

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - "b) b) 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 10/11/2021

14:48:28
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ....correndo todas as despesas,

com a retirada e nova entrega, por sua conta;
Pregoeiro 10/11/2021

14:48:54
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - "c) c) 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 13962:2006 –

Móveis para Escritório"
Pregoeiro 10/11/2021

14:49:16
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - "d) d) Catálogo ou desenho
ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o
licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos

mesmos;"
Pregoeiro 10/11/2021

14:49:40
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - "e) e) 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 "
Pregoeiro 10/11/2021

14:51:48
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, as exigências

transcritas do Edital e Anexo são condicionantes para aceitação de proposta, deixando de
apresentar, RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA.

Pregoeiro 10/11/2021
14:53:43

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, CONVOCARMOS
ANEXO.

Sistema 10/11/2021
14:53:53

Senhor fornecedor KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF:
14.193.613/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/11/2021
14:54:05

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - "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.
"

Pregoeiro 10/11/2021
14:54:51

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Aguardamos a sua proposta
ajustada e os documentos apontados na presente sessão no prazo de duas horas.

Pregoeiro 10/11/2021
14:56:40

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
classificada no item 02, considerando a legislação do pregão e a determinação do edital
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devemos questionar sobre a possibilidade de aceitação da nossa contraproposta no valor
de R$500,00, é possível?

17.120.121/0001-
70

10/11/2021
14:57:32

OLÁ PREZADOS

Pregoeiro 10/11/2021
14:58:15

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Aguardo resposta.

Pregoeiro 10/11/2021
14:58:29

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - V.Sª foi a primeira classificada no item 02,
considerando a legislação do pregão e a determinação do edital devemos questionar sobre

a possibilidade de aceitação da nossa contraproposta no valor de R$500,00, é possível?
17.120.121/0001-

70
10/11/2021
14:58:32

Prezados, Infelizmente mão conseguimos reduzir nosso valor

17.120.121/0001-
70

10/11/2021
14:59:28

* NÃO CONSEGUIREMOS

Pregoeiro 10/11/2021
15:01:02

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela Administração deste Regional. Reitero todas as

transcrições feitas na presente sessão quanto às exigências do Edital e Anexo, devendo
V.Sª juntar os respectivos documentos e proposta ajustada ao último lance ofertado no

prazo de duas horas, uma das condicionantes para aceitação.
Sistema 10/11/2021

15:01:11
Senhor fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-

70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 10/11/2021

15:01:32
Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Anexo convocado, aguardamos no prazo

determinado.
Pregoeiro 10/11/2021

15:06:47
Srs (as) Licitantes, com CONVOCAÇÃO DE ANEXO solicitada pelo pregoeiro, OBSERRVEM A

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA QUE DEVERÁ SER ANEXADA JUNTO COM A PROPOSTA, É
CONDICIONANTE COMO CRITÉRIO TÉCNICO DE JULGAMENTO E POSTERIOR ACEITAÇÃO.

DEIXANDO DE JUNTAR AS PROPOSTAS SERÃO RECUSADAS.
Sistema 10/11/2021

15:17:15
Senhor Pregoeiro, o fornecedor KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI,

CNPJ/CPF: 14.193.613/0001-05, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 10/11/2021

15:20:26
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, acuso o envio do

arquivo, favor aguarde, vamos verificar o conteúdo
Pregoeiro 10/11/2021

15:24:35
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, encaminharemos

a sua proposta e documentos técnicos à Unidade Requisitante a fim de analisar a
conformidade técnica. Aguarde.

Pregoeiro 10/11/2021
15:38:17

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, preliminarmente,
não VISUALIZAMOS a RESPECTIVA ART do profissional/perito que assinou o LAUDO
ERGONÔMETRO DO OBJETO LICITADO, LAUDO NR17. O documento ANEXO APONTA,

EXCLUSIVAMENTE O CREA /MG 082147. "SOU PERITO GESTÃO PERÍCIA"
Pregoeiro 10/11/2021

15:43:40
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - VER EDITAL ANEXO I-A"a) Laudo

de Conformidade Técnica ou Certificado ou Parecer, emitidos por Instituto Federal ou
Estadual ou Municipal ou por Ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira

de Ergonomia ou ainda por Profissional habilitado em medicina com especialidade em
segurança do trabalho, afirmando que os produtos ofertados estão de acord

Pregoeiro 10/11/2021
15:44:05

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ....estão de acordo com a norma
NR 17 (ergonomia - Ministério do Trabalho e do Emprego), sendo que deverá vir

acompanhado da ART do profissional assinante;"
Pregoeiro 10/11/2021

15:44:22
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, preliminarmente,

não VISUALIZAMOS a RESPECTIVA ART do profissional/perito que assinou o LAUDO
ERGONÔMETRO DO OBJETO LICITADO, LAUDO NR17. O documento ANEXO APONTA,

EXCLUSIVAMENTE O CREA /MG 082147. "SOU PERITO GESTÃO PERÍCIA"
14.193.613/0001-

05
10/11/2021
15:44:46

Boa tarde, sr pregoeiro!! podemos enviar o CREA/MG dele e o CRN da empresa?

14.193.613/0001-
05

10/11/2021
15:45:29

"CRM"

Pregoeiro 10/11/2021
15:46:22

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, o EDITAL EXIGE
ART RESPECTIVA DA AVALIAÇÃO FEITA PELO PROFISSIONAL, NÃO POSSUI ESSE

DOCUMENTO?
Pregoeiro 10/11/2021

15:47:09
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - "....afirmando que os produtos
ofertados estão de acordo com a norma NR 17 (ergonomia - Ministério do Trabalho e do

Emprego), sendo que deverá vir acompanhado da ART do profissional assinante;"
14.193.613/0001-

05
10/11/2021
15:48:02

Infelizmente não temos a ART

Pregoeiro 10/11/2021
15:50:23

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, o documento é
necessário para avaliação de conformidade técnica, inclusive faz parte de documentos

exigidos na habilitação, usamos da razoabilidade, apesar da Lei de Licitações, novo
dispositivo em vigor, 14 133, exigir que os licitantes juntem toda documentação no

momento do cadastro da proposta. Contudo, como foi registrado, usando da .
Pregoeiro 10/11/2021

15:52:05
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - razoabilidade, com fundamento

em Acórdãos do TCU, solicitamos na sessão, em segunda oportunidade. Considerando que
V.Sª afirmou que não possui o respectivo documento, recusaremos a sua proposta.

Agradeço pela participação.
14.193.613/0001-

05
10/11/2021
15:52:40

Entramos em contato com o CREA e será liberado em 48 horas

Pregoeiro 10/11/2021
15:57:37

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, o pregão possui
um rito, um dos princípios é a celeridade, concedemos a oportunidade de V.Sª juntar na
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sessão documento QUE DEVERIA ESTAR ANEXO JÁ NO MOMENTO DO CADASTRO DE
PROPOSTA. Considerando orientação do TCU. Infelizmente, V.Sª não possui.

Pregoeiro 10/11/2021
15:57:52

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Agradeço pela participação.

Pregoeiro 10/11/2021
15:59:24

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Sr.(a) Licitante, V.Sª é a próxima na ordem
de classificação item 01, preliminarmente, aceita nossa contraproposta no valor de

R$900,00?
17.120.121/0001-

70
10/11/2021
16:00:58

BOA TARDE, NÃO CONSEGUIREMOS MELHORAR NOSSOS PREÇOS DEVIDO A GARANTIA
DO PRODUTO

Pregoeiro 10/11/2021
16:04:41

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Agradeço, convocaremos anexo, V.Sª deverá
encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo a
descrição completado objeto. ACREDITO QUE V.Sª OBSERVOU TODAS AS MENSAGENS

REGISTRADAS NA SESSÃO, QUANTO AOS DOCUMENTOS TÉCNCOS, DEIXANDO DE
ANEXAR RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA.

Sistema 10/11/2021
16:04:59

Senhor fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-
70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/11/2021
16:05:21

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Anexo convocado, aguardamos.

17.120.121/0001-
70

10/11/2021
16:11:18

OK

Sistema 10/11/2021
16:53:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF:
17.120.121/0001-70, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 10/11/2021
16:53:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF:
17.120.121/0001-70, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 10/11/2021
16:54:09

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo, vamos verificar.

17.120.121/0001-
70

10/11/2021
16:57:30

ok

Pregoeiro 10/11/2021
17:01:14

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Sr.(a) Licitante, questiono, V.Sª visualizou e
tomou ciência de todas as mensagens emitidas na presente sessão? Pois não visualizamos
Laudo de Conformidade Técnica ou Certificado ou Parecer exigido no edital, e a respectiva

ART assinada pelo profissional responsável pela elaboração do documento, acrescento:
Pregoeiro 10/11/2021

17:02:44
Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - A itens licitados não apresentam dimensões,

larguras, comprimentos, material, etc, exigido na apresentação da proposta.
Pregoeiro 10/11/2021

17:04:56
Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - VOU TRANSCREVER O ITEM DO EDITAL, DO
ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, APESAR DE V.Sª TER DECLARADO QUE TEM CIÊNCIA

DE TODAS AS CONDIÇÕES EXIGIDAS:
Pregoeiro 10/11/2021

17:05:01
Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - 11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

VENCEDORA.
Pregoeiro 10/11/2021

17:05:43
Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - 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 contacorrente, agência e nome do Banco do
Fornecedor para possíveis pagamentos;

Pregoeiro 10/11/2021
17:06:32

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - 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.

Pregoeiro 10/11/2021
17:09:02

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Sr.(a) Licitante, fui claro? Podemos
oportunizar mais uma vez? A fim de V.Sª encaminhar a proposta de forma correta e os

respectivos documentos? Questiono e reitero, possui ART assinada pelo profissional
responsável pela elaboração do documento LAUDO DE CONFORIDADE TÉCNICA? NÃO

VISUALIZAMOS!
17.120.121/0001-

70
10/11/2021
17:09:58

sim prezados

Pregoeiro 10/11/2021
17:10:54

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Sr.(a) Licitante, duas horas para
encaminhamento de forma correta, caso contrário RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA.

Sistema 10/11/2021
17:11:13

Senhor fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-
70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 10/11/2021
17:11:25

Senhor fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-
70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

17.120.121/0001-
70

10/11/2021
17:11:46

ok

17.120.121/0001-
70

10/11/2021
18:40:48

PREZADOS, ESTOU COMUNICANDO QUE TIVEMOS UM PROBLEMA TECNICO. NÃO FOI
POSSÍVEL REENCAMINHAR NOSSA PROPOSTA, DAREMOS CONTINUIDADE SOMENTE

AMANHÃ.
Pregoeiro 10/11/2021

18:55:18
Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Sr.(a) Licitante, primeiramente, a

responsabilidade da operacionalização do sistema é exclusivamente do licitante, não cabe a
este Regional avaliar, tampouco corroborar com os argumentos de V.Sª. O Edital obedece

ao princípio da legalidade, concedemos o prazo de duas horas, inicialmente, para
apresentação de proposta, e em seguida prorrogamos por mais duas

Pregoeiro 10/11/2021
18:58:08

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Nesse sentido, seguimos estritamente o que
prescreve o edital, legislação do pregão eletrônico. Resta claro que V.Sª não juntou

documentão necessária para avaliação de conformidade técnica de proposta. Acrescento,
oportunizamos por duas vezes, princípio da razoabilidade, recomendado pelo TCU. E V.Sª

não cumpriu com exigido no Edital. Propostas Recusadas.
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Pregoeiro 10/11/2021
18:58:34

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Agradeço pela participação, tenha uma boa
noite.

Pregoeiro 10/11/2021
19:01:42

Para SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA - Ratificando: Sr.(a) Licitante, encerro a
convocação exatamente no prazo determinado, duas horas, em seguida recusaremos a sua

proposta."Sistema informa: (10/11/2021 17:11:25) Senhor fornecedor SHEKHINAH
PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-70, solicito o envio do anexo

referente ao ítens 01 02" Encerro 19:11:25.
Sistema 10/11/2021

19:11:52
Senhor fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-

70, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema 10/11/2021

19:12:21
Senhor fornecedor SHEKHINAH PERFECT BUSINESS LTDA, CNPJ/CPF: 17.120.121/0001-

70, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 10/11/2021

19:15:03
Srs.(as) Licitantes, retornaremos amanhã dia 11/11/2021 às 14h. Boa noite a todos.

Pregoeiro 11/11/2021
14:00:48

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 11/11/2021
14:03:58

Srs.(as) Licitantes, peço que prestem atenção as exigências técnicas contidas no Edital e
Anexos, são critérios OBJETIVOS de julgamento e aceitação de propostas. Não é admissível

a exclusão de qualquer documento posto como condição de aceitação. O critério de
julgamento é OBJETIVO. Os srs.(as) deveriam anexar todos os documentos no momento

do cadastro.
Pregoeiro 11/11/2021

14:06:48
O pregoeiro, usando do princípio da razoabilidade e seguindo orientações da nossa Corte
de Contas Maior, TCU, possibilitamos a anexação de documentos técnicos na momento da

realização da sessão, contudo no prazo determinado no Edital, são DUAS HORAS.
Pregoeiro 11/11/2021

14:15:46
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima

na ordem de classificação item 01, preliminarmente, acredito que V.Sª está acompanhando
o transcorrer da sessão com todos os alertas quanto aos documentos técnicos que deverão

ser apresentados junto com a proposta de preços
Pregoeiro 11/11/2021

14:16:52
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, feitas essas considerações,

questiono, aceita nossa contraproposta no valor de R$920,00?
Pregoeiro 11/11/2021

14:19:17
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, feitas essas considerações,

questiono, aceita nossa contraproposta no valor de R$920,00?
Pregoeiro 11/11/2021

14:19:48
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, favor responder.

38.108.516/0001-
27

11/11/2021
14:20:43

Boa Tarde! So um instante que vou verificar

Pregoeiro 11/11/2021
14:21:25

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Agradeço e aguardo.

38.108.516/0001-
27

11/11/2021
14:24:44

Sr. pregoeiro, devido aos custos elevados de materiais e a logistica para a entrega,
infelizmente nao conseguimos chegar ao valor de 920,00

Pregoeiro 11/11/2021
14:26:40

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, o valor apresentado por V.Sª
no último lance é compatível com o estimado pela Administração do TRE/AL, portanto

aceitável
Pregoeiro 11/11/2021

14:29:17
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, convocaremos anexo, peço

que encaminhe sua PROPOSTA devidamente ajustada ao último lance ofertado, CONTENDO
A DESCRIÇÃO TÉCNICA COMPLETA DO OBJETO LICITADO, MARCA, MODELO, FABRICANTE,

DO ITEM OFERTADO POR V.Sª. Observe o prazo máximo de duas horas para envio.
Pregoeiro 11/11/2021

14:30:04
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - REGISTRE TODAS AS CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS. OBSERVE O ANEXO I-A TERMO DE REFERÊNCIA.
Sistema 11/11/2021

14:30:19
Senhor fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 11/11/2021

14:30:42
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ANEXO CONVOCADO, AGUARDAMOS.

Pregoeiro 11/11/2021
14:32:07

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 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,

Pregoeiro 11/11/2021
14:32:51

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Aguardo.

Pregoeiro 11/11/2021
14:37:45

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde.
Tratamos no item 01 sobre a necessidade de apresentação de certificado assinado pelo

profissional responsável e a respectiva ART. Ocasião na qual recusamos a sua proposta em
razão de V.Sª ter afirmado não possuir na ocasião. Contudo, tratamos do item 02, cada

item uma licitação, questiono,possui ocertificado e ART CORRESPONDENTE?
Pregoeiro 11/11/2021

14:38:50
Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Caso afirmativo, é possível aceitar

nossa contraproposta no valor de R$595,00 para o item 02? Aguardamos resposta.
14.193.613/0001-

05
11/11/2021
14:42:14

Boa tarde,

14.193.613/0001-
05

11/11/2021
14:44:02

Infelizmente o item 2 se encontra na mesma situação do item 1.

Pregoeiro 11/11/2021
14:46:23

Para KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sr.(a) Licitante, agradeço pelo
profissionalismo e lealdade processual. Infelizmente, como afirmado anteriormente, não é
possível a aceitação de sua proposta, por se tratar de condição de aceitação. Recusaremos

a sua proposta. Tenha uma boa tarde.
Pregoeiro 11/11/2021

14:51:28
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª é a próxima classificada no item 02, reitero a necessidade de apresentação
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de toda documentação técnica preliminarmente. Questiono, é possível aceitar nossa
contraproposta no valor de R$595,00?

Pregoeiro 11/11/2021
14:52:53

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª é a próxima classificada no item 02, reitero a necessidade de apresentação

de toda documentação técnica preliminarmente. Questiono, é possível aceitar nossa
contraproposta no valor de R$595,00

32.300.172/0001-
77

11/11/2021
14:53:38

Boa tarde! Infelizmente, não tenho como chegar nesse valor. O valor que parei no lance é o
meu limite

32.300.172/0001-
77

11/11/2021
14:54:54

A nossa documentação já estão anexada. Grata!

Pregoeiro 11/11/2021
14:56:22

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
aguarde um instante.

Pregoeiro 11/11/2021
14:59:02

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
convocarmos anexo, em razão da necessidade de V.Sª encaminhar sua proposta ITEM 02
ajustada ao último lance ofertado, contendo a descrição completa do item. Convocarmos

anexo, aguardo no prazo de duas horas.
32.300.172/0001-

77
11/11/2021
14:59:13

Certo

Sistema 11/11/2021
14:59:24

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.

Sistema 11/11/2021
15:00:25

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 11/11/2021
15:09:50

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
acuso o recebimento do arquivo, encaminharemos à Unidade Técnica e demais documentos

anexos por ocasião do cadastro de proposta a fim de atestar a conformidade. Favor,
permaneça conectado. Obrigado.

32.300.172/0001-
77

11/11/2021
15:12:11

Grata!

Pregoeiro 11/11/2021
15:44:14

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardamos a anexação da
proposta ajustada.

Sistema 11/11/2021
15:51:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.108.516/0001-27, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 11/11/2021
15:59:57

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do
arquivo, encaminharemos à Unidade Técnica para análise de conformidade com todos os

termos do edital, favor permaneça conectado. Obrigado.
Pregoeiro 11/11/2021

16:43:04
Srs.(as) Licitantes, suspenderemos a sessão e razão da necessidade de análise de toda

documentação técnica/proposta apresentadas na presente data.
Pregoeiro 11/11/2021

16:43:27
RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 10h. Agradeço.

Pregoeiro 12/11/2021
10:01:56

Srs.(as) Licitantes, bom dia. Aguardem um instante, verificaremos se a Unidade Técnica
concluiu a análise de conformidade. Parecer deverá ser anexado nos autos administrativos

que deram origem ao presente certame.
Pregoeiro 12/11/2021

10:21:15
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, passarei a transcrever o

parecer técnico da Unidade Requisitante, encontramos inconsistências na sua proposta.
Pregoeiro 12/11/2021

10:21:47
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - "Inicialmente notamos, que de forma análoga
ao licitante do item 02, este transcreveu em sua proposta e no folder, a descrição completa

conforme nosso Termo de Referência, o que nos impede de "comparar" as propostas,
mesmo entendendo que ele se obriga a entregar o que está posto

Pregoeiro 12/11/2021
10:22:02

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - No entanto, oferece uma poltrona giratória de
marca/modelo "META X / INSPIRE", confirmada por foto e descrição no folder apresentado

(0972495) onde não ficou claro o modelo específico (há menos que INSPIRE não tenha
outra linha). Precisamos da confirmação de que esse modelo é o que será realmente

entregue. Caso haja uma modelo INSPIRE com outro código, ess
Pregoeiro 12/11/2021

10:22:19
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ...., esse catálogo deveria ser apresentado.

Pregoeiro 12/11/2021
10:22:34

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Outra coisa que chama atenção, é o fato de
que na imagem apresentada não visualizamos um botão lateral para ajuste lombar e

acabamento em zíper, fato que também precisa ser esclarecido. Se o modelo entregue
seria o da imagem, a PROPOSTA SERÁ RECUSADA, pela ausência dos requisitos citados.

Pregoeiro 12/11/2021
10:22:51

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Transcrevo a exigência: "O suporte lombar e
os botões ajustáveis de acionamento deverão ser feitos de polipropileno na cor preta, com

curso de 100 mm, com acabamento em zíper."
Pregoeiro 12/11/2021

10:23:08
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Diante do acima exposto, solicitamos que
essa unidade solicite ao licitante, que deixe claro que sua proposta atende em todos os

sentidos às exigências do edital e que faça constar a marca, modelo e o código da cadeira
(se necessário), apresentados neste procedimento, além da informação (com folder

correto, se foi lapso) da poltrona com o botão de ajustelomb
Pregoeiro 12/11/2021

10:23:26
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - da poltrona com o botão de ajustelombar e

acabamento em zíper. Finalmente, deve confirmar a cor da poltrona, apenas por
segurança, já que a imgaem mostra a cor diferente da solicitada."

Pregoeiro 12/11/2021
10:23:55

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - É O PRONUNCIAMENTO. CONVOCAREMOS
ANEXO, RETIFIQUE SUA PROPOSTA E JUNTE DOCUMENTAÇÃO CORRETA.

Sistema 12/11/2021
10:24:08

Senhor fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 12/11/2021 Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
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10:25:26 bom dia. Passarei a transcrever o pronunciamento da Unidade Técnica, sua proposta
registra inconsistências que deverão ser corrigidas.

Pregoeiro 12/11/2021
10:26:11

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - "1 - O licitante
transcreveu, em sua proposta, a descrição completa - especificações técnicas, exigidas em

nosso Termo de Referência;
Pregoeiro 12/11/2021

10:26:28
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - "2 - Na proposta,
o licitante oferece uma cadeira giratória de marca "PLAXMETAL - PREMIUM 52373. Porém,
no folders apresentado (pag. 5/7), descreve uma "cadeira giratória operacional executiva",

sem constar o código 52373, inserido na proposta do fornecedor;"
Pregoeiro 12/11/2021

10:26:46
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - 3 - No

Certificado de Conformidade NBR 13962:2018 - Móveis para escritório - cadeira (pag. 9 do
doc. 0972426), constam vários modelos certificados, mas não consta o código do produto

descrito na proposta (52373);
Pregoeiro 12/11/2021

10:27:04
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - 4 - No Laudo

Técnico de Ergonomia NR-17 apresentado (pag. 2 do doc. 0972434), constam 02 modelos
de cadeira giratória: executiva backita e executiva lâmina.

Pregoeiro 12/11/2021
10:27:22

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Diante do acima
exposto, solicitamos que essa unidade solicite, do licitante, que deixe claro que sua

proposta atende, em todos os sentidos, às exigências do edital e que faça constar, em sua
proposta, a marca, a linha, o modelo e o código da cadeira ofertada, desde que conste do

Certificado de Conformidade NBR 13962:208 e do Laudo Técnico de Ergonomia NR-1
32.300.172/0001-

77
12/11/2021
10:27:38

Bom dia ! Colocamos a descrição completa

Pregoeiro 12/11/2021
10:28:11

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - É O
PRONUNCIAMENTO. CONVOCAREMOS ANEXO, FAVOR RETIFIQUE A SUA PROPOSTA.

Sistema 12/11/2021
10:28:24

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 12/11/2021
10:29:17

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, verifique com calma os
apontamentos, deixando de corrigir recusaremos a sua proposta.

Pregoeiro 12/11/2021
10:30:03

Aos licitantes com convocação em aberto, aguardamos no prazo de duas horas, deixando
de anexar, recusaremos as propostas.

Pregoeiro 12/11/2021
10:30:26

Aguardamos até às 12h e 30

Sistema 12/11/2021
10:46:26

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.

Sistema 12/11/2021
11:48:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.108.516/0001-27, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 12/11/2021
12:33:49

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista o encerramento do horário comercial para
almoço, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, na terça-feira, dia

16/11/2021, às 14 horas. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 16/11/2021

14:03:28
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. As propostas encaminhadas na última convocação de anexo
estão em fase de análise técnica pela Unidade demandante deste Tribunal, razão pela qual

peço que aguardem, retornaremos ao chat às 15h
Pregoeiro 16/11/2021

15:01:11
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. A Unidade Técnica aprovou a proposta de V.Sª, ITEM 02, aceitaremos a mesma

no sistema. Agradeço.
Pregoeiro 16/11/2021

15:02:43
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde, passaremos a

transcrever o resultado da análise da reenvida por V.Sª na sessão passada:
Pregoeiro 16/11/2021

15:03:11
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ".....no item 01 (0973524) o licitante, mesmo
após ajustar sua proposta, não informa que o suporte lombar terá acabamento em zíper

(no segundo parágrafo do proposta a expressão foi retirada do texto em comparação com
nosso Termo de Referência), o que por si só nos impede de atestar a conformidade do

material."
Pregoeiro 16/11/2021

15:05:06
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, apesar de ter declarado que

atende a todas as condições do Edital, a Unidade Requisitante registra a ausência da
característica técnica, "não informa que o suporte lombar terá acabamento em zíper (no
segundo parágrafo do proposta a expressão foi retirada do texto em comparação com

nosso Termo de Referênci"
Pregoeiro 16/11/2021

15:08:09
Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, pelo exposto, solicito que

registre na sua proposta a característica apontada pela Unidade Técnica/requisitante deste
Tribunal, alguma dúvida? Convocaremos anexo.

Sistema 16/11/2021
15:08:21

Senhor fornecedor LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.108.516/0001-27,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 16/11/2021
15:08:43

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Aguardamos no prazo determinado no edital.

38.108.516/0001-
27

16/11/2021
15:15:50

Boa Tarde Sr. Pregoeiro! Conforme email enviado na sexta-feira, solicitamos nossa
desclassificação, pois não conseguimos atender as condições do edital, não conseguimos

enviar mensagem pelo chat na sexta feira.
38.108.516/0001-

27
16/11/2021
15:17:41

Se o sr. observar enviamos a mesma proposta, pois não conseguimos atender com o
suporte lombar com acabamento em zíper.

Pregoeiro 16/11/2021
15:19:40

Para LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr.(a) Licitante, registraremos o seu pedido
de RETIRADA E DESISTÊNCIA DE PROPOSTA, com os motivos apresentados, apesar de

V.Sª ter declarado que atendia a todas as condições impostas no Edital. Deixo, da mesma
forma, registrado que informaremos à Administração deste Regional. Agradeço pela

participação.
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Sistema 16/11/2021
15:22:03

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 16/11/2021
15:23:24

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem de classificação, preliminarmente, aceita nossa

contraproposta no valor de R$920,00 reais para o item 01?
Pregoeiro 16/11/2021

15:26:40
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,

boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem de classificação, preliminarmente, aceita nossa
contraproposta no valor de R$920,00 reais para o item 01?

Pregoeiro 16/11/2021
15:27:47

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
favor responsder.

Pregoeiro 16/11/2021
15:28:00

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem de classificação, preliminarmente, aceita nossa

contraproposta no valor de R$920,00 reais para o item 01?
Pregoeiro 16/11/2021

15:31:50
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,

boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem de classificação, preliminarmente, aceita nossa
contraproposta no valor de R$920,00 reais para o item 01?

Pregoeiro 16/11/2021
15:36:05

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
favor responder.

Pregoeiro 16/11/2021
15:37:07

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
considerando o silêncio de V.Sª, bem como que o valor ofertado no último lance é

compatível com o estimado pela administração determino o prazo de duas horas para
encaminhamento de sua proposta devidamente ajustada, caso contrário recusaremos a sua

proposta.
Sistema 16/11/2021

15:37:20
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 16/11/2021

15:37:43
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,

considerando o silêncio de V.Sª, bem como que o valor ofertado no último lance é
compatível com o estimado pela administração determino o prazo de duas horas para

encaminhamento de sua proposta devidamente ajustada, caso contrário recusaremos a sua
proposta.

32.300.172/0001-
77

16/11/2021
15:50:26

bOA TARDE! DESCULPE MINHA INTERNET TRAVOU. INFELIMENTE NÃO TENHO COMO
CHEGAR A 920,00

Sistema 16/11/2021
15:52:17

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.

Pregoeiro 16/11/2021
15:56:00

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Acuso o
recebimento do arquivo, vamos encaminhar à Unidade Técnica para análise de

conformidade. Retornarmos ao Chat às 16h 30´
32.300.172/0001-

77
16/11/2021
15:57:02

OK

32.300.172/0001-
77

16/11/2021
15:57:47

Agradeço à atenção

Pregoeiro 16/11/2021
16:27:56

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
vamos aguardar mais um pouco.

32.300.172/0001-
77

16/11/2021
16:29:49

OK

Pregoeiro 16/11/2021
16:52:53

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
passaremos a transcrever o pronunciamento da Unidade Técnica, foram identificadas

algumas inconsistências, ao final, V.Sª deverá retificar/incluir informações, também, da
mesma forma, anexar documentos técnicos que possam auxiliar na análise.

Pregoeiro 16/11/2021
16:53:53

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - "......colocou
apenas um código, oferecendo uma poltrona giratória de marca "PLAXMETAL - PREMIUM

53636, o que nos impede de comparar com o Certificado de Conformidade NBR 13962:208
e do Laudo Técnico de Ergonomia NR-17, apresentados neste procedimento....

Pregoeiro 16/11/2021
16:54:14

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Na página 23 da
proposta (0973824) há uma foto mas não há elementos suficientes para concluírmos que a

poltrona atende.
Pregoeiro 16/11/2021

16:54:40
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - as imagens

também não deixam claro que o suporte lombar terá acionamento por botão e acabamento
em zíper, o que por si só nos impede de atestar a conformidade do material.

Pregoeiro 16/11/2021
16:55:23

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - ......indicando o
(marca/modelo certificado, cód de linha) e confirmando que a poltrona possui "O suporte
lombar e os botões ajustáveis de acionamento deverão ser feitos de polipropileno na cor

preta, com curso de 100 mm, com acabamento em zíper."
Pregoeiro 16/11/2021

16:56:09
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - ....registrar

também cor preta e possui é revestida de tecido 100% poliéster na cor preta."
Pregoeiro 16/11/2021

16:57:25
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante, é

o pronunciamento, leia com atenção, retifique sua proposta, encaminhe documentos,
registre o solicitado pela Unidade Técnica. Convocaremos anexo, duas horas para

encaminhamento conforme edital.
Sistema 16/11/2021

16:57:43
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 16/11/2021

16:57:59
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Anexo

convocado, aguadamos.
32.300.172/0001-

77
16/11/2021
17:00:47

POR GENTILEZA PEÇO UM PRAZO MAIOR PELO MENOS ATÉ AMANHÃ. POIS A INDUSTRIA
ENCONTRASSE FECHADA PELA HORA IREMOS PEDIR DETALHAMENTO NA ILUSTRAÇÃO DA
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FIGURA COM TUDO SOLICITADO
32.300.172/0001-

77
16/11/2021
17:01:30

SERÁ POSSÍVEL?

Pregoeiro 16/11/2021
17:03:35

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
nosso prazo para encaminhamento são duas horas, contudo, o pregoeiro usando da

prerrogativa de dilatar por mais duas horas, conforme prescreve edital e a legislação do
pregão, a convocação ficará em aberto até às 19h, logo em seguida, a sessão fica

suspensa, em razão do término do expediente deste Tribunal.
Pregoeiro 16/11/2021

17:04:48
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Caso V.Sª não

consiga anexar até às 19h, retornaremos amanhã às 13h.
Pregoeiro 16/11/2021

17:04:59
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Convocação em

aberto.
32.300.172/0001-

77
16/11/2021
17:05:31

agradeço!

Pregoeiro 16/11/2021
18:59:33

Srs.(as) Licitantes, sessão está suspensa, retornaremos amanhã às 13h. Agradeço a todos
e boa noite.

Pregoeiro 17/11/2021
13:01:07

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Sistema 17/11/2021
13:02:40

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.

Pregoeiro 17/11/2021
13:03:37

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. Acuso o recebimento do arquivo, favor aguarde.

Pregoeiro 17/11/2021
13:06:42

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
favor aguarde, encaminharemos a sua proposta retificada e documentos técnicos à

Unidade Requisitante deste Regional.
32.300.172/0001-

77
17/11/2021
13:10:26

Boa tarde! ok

Pregoeiro 17/11/2021
13:59:55

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Sr.(a) Licitante,
passaremos a transcrever o pronunciamento da Unidade Requisitante/técnica.

Pregoeiro 17/11/2021
14:00:01

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - "Analisando a
nova informação do licitante verificamos que ele encaminha a proposta corretamente

ajustada no que diz respeito a modelo. No entanto, mesmo que mostrando em sua página
7 (evento 0974308) o acionador do suporte lombar de forma destacada, afirmamos que a

proposta não atende pelo mesmo motivo do licitante anterior, a saber, a ausência de
acabament

Pregoeiro 17/11/2021
14:00:30

Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - a ausência de
acabamento em zíper junto ao suporte. Isto pode ser visto no desenhao esquemático do
produto. Desta forma, se o licitante não pode provar que há esse acabamento no local,

devemos recusar a proposta apresentada."
Pregoeiro 17/11/2021

14:01:49
Para TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR - Pelo exposto,
concedemos por duas vezes, com prorrogação de prazo, previsto no edital, e de forma
isonômica, recusamos proposta anterior pelo mesmo motivo. A proposta de V.Sª está

recusada, agradeço pela participação.
Pregoeiro 17/11/2021

14:08:33
Srs. (as) Licitantes, a Unidade Técnica recomendou que, preliminarmente, fosse

questionado sobre a característica técnica "acionador do suporte lombar/ acabamento em
zíper junto ao suporte". Faremos um intervalo, peço que os Srs. (as), verifiquem e

reavaliem se o produto ofertado possui a referida característica e respondam ao pregoeiro
quando questionado.

Pregoeiro 17/11/2021
14:09:09

Srs.(as) Licitantes, retornaremos às 16h e 40 minutos ao chat.

Pregoeiro 17/11/2021
16:39:07

Srs.(as) Licitantes, reiterando a mensagem anterior, preliminarmente, a título de diligência,
peço que os Srs.(as) respondam se o item 01/marca/modelo/fabricante ofertado pelos Srs.

(as), ATENDE, NA ÍNTEGRA, a todas as características técnicas exigidas, em especial,
destaco, acionador do suporte lombar/ acabamento em zíper junto ao suporte"

Pregoeiro 17/11/2021
16:42:54

Para J S FAGUNDES EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem de
classificação item 01, acredito que está acompanhando as sessões atual e passada, bem

como tomou ciência dos motivos de recusa das propostas anteriores. Pelo exposto,
questiono, a marca ofertada por V.Sª item 01 possui acionador do suporte lombar com

acabamento em ziper?
Pregoeiro 17/11/2021

16:49:58
Para J S FAGUNDES EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima na ordem de

classificação item 01, acredito que está acompanhando as sessões atual e passada, bem
como tomou ciência dos motivos de recusa das propostas anteriores. Pelo exposto,

questiono, a marca ofertada por V.Sª item 01 possui acionador do suporte lombar com
acabamento em ziper?

21.103.048/0001-
03

17/11/2021
16:57:33

ola boa tarde

21.103.048/0001-
03

17/11/2021
16:58:03

estamos verificando com a indústria todos os detalhes do produto que ofertamos

Pregoeiro 17/11/2021
16:58:54

Para J S FAGUNDES EIRELI - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

Pregoeiro 17/11/2021
17:01:18

Para J S FAGUNDES EIRELI - Sr.(a) Licitante, resta claro que V.Sª não tem pleno
conhecimento técnico do item ofertado. Aguardamos reposta em 30 minutos.

Pregoeiro 17/11/2021
17:10:47

Srs.(as) Licitantes, Srs.(as) concedemos um intervalo de mais de duas horas, na presente
sessão, a fim dos Srs.(as) se inteirarem da questão técnica que envolve as recusas.
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Observem que declararam que tinham pleno conhecimento de todas as condições do edital
e afirmaram que atendiam.

Pregoeiro 17/11/2021
17:36:31

Para J S FAGUNDES EIRELI - Sr.(a) Licitante, o prazo determinado encerrou. V.Sª obteve
resposta?

Pregoeiro 17/11/2021
17:39:44

Srs.(as) Licitantes, o edital determina que os Srs. (as) assumem o ônus da perda de
negócios por deixarem de observar e/ou responder quaisquer mensagens do sistema.

Pregoeiro 17/11/2021
17:45:18

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a
próxima na ordem de classificação, a marca ofertada por V.Sª é a mesma da empresa

"TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR", recusada
anteriormente, pelo exposto, confirma que não atende ao requisito técnico "acionador do

suporte lombar com acabamento em ziper?
Pregoeiro 17/11/2021

17:46:25
Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, favor responder em 30

minutos.
29.209.847/0001-

62
17/11/2021
17:48:42

Boa tarde! Atentemos ao requisito do edital. Acionador do suporte lombar com acabamento
em ziper.

Pregoeiro 17/11/2021
17:55:16

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, acredito que o modelo
ofertado por V.Sª difere da proposta recusada. Pelo exposto, passaremos a questionar

sobra a possibilidade de negociação, considerando a determinação do edital e da legislação
do pregão, aceita o valor de R$920,00?

Pregoeiro 17/11/2021
17:58:26

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, acredito que o modelo
ofertado por V.Sª difere da proposta recusada. Pelo exposto, passaremos a questionar

sobra a possibilidade de negociação, considerando a determinação do edital e da legislação
do pregão, aceita o valor de R$920,00?

Pregoeiro 17/11/2021
17:58:47

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, favor responder.

29.209.847/0001-
62

17/11/2021
18:00:43

Ofertamos o nosso melhor valor. Estamos sem margem para baixar

Pregoeiro 17/11/2021
18:00:54

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª,
último lance, é aceitável. Convocaremos anexo, favor encaminhe sua proposta ajustada ao
último lance, CONTENDO A DESCRIÇÃO COMPLETA. A documentação técnica encaminhada

deverá guardar CONFORMIDADE COM A MARCA/MODELO/FABRICANTE ofertada na sua
proposta.

Pregoeiro 17/11/2021
18:02:30

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr. (a) Licitante, o SISTEMA REGISTRA A
NECESSIDADE DE RETORNO DE DISPUTA. FAVOR PERMANEÇA CONECTADO E OBSEREVE

AS MENSAGENS DO SISTEMA.
29.209.847/0001-

62
17/11/2021
18:02:45

Senhor, precisamos que nosso prazo conte a partir de amanha, mas o pessoal que faz a
parte técnica ja vou para casa.

Pregoeiro 17/11/2021
18:03:05

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Caso V.Sª se mantenha na atual
classificação, retomaremos as negociações.

Pregoeiro 17/11/2021
18:04:59

Srs. (as) Licitantes, não é possível dar continuidade ao presente certame em razão do
horário limite para reabertura de fase. Retornaremos amanhã às 14h.

Pregoeiro 18/11/2021
14:01:12

Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Observem as mensagens do sistema.

Sistema 18/11/2021
14:02:05

A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes
lances: R$ 1.099,5000, R$ 1.099,7200 e R$ 1.240,0000, poderá enviar um lance único e

fechado até às 14:07:04 do dia 18/11/2021.
Sistema 18/11/2021

14:07:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.099,7200 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 18/11/2021

14:07:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.240,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 18/11/2021

14:07:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.099,5000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 18/11/2021

14:07:05
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes
lances: R$ 1.250,0000, R$ 1.299,9900 e R$ 1.389,0000, poderá enviar um lance único e

fechado até às 14:12:05 do dia 18/11/2021.
Sistema 18/11/2021

14:12:06
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.299,9900 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 18/11/2021

14:12:06
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.250,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 18/11/2021

14:12:06
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.389,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 18/11/2021

14:12:06
A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de

R$ 1.390,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:17:06 do dia
18/11/2021.

Sistema 18/11/2021
14:17:07

O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.390,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 18/11/2021
14:17:07

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 18/11/2021
14:21:09

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, considerando que V.Sª se
manteve como a próxima na ordem de classificação, bem como já negociamos

anteriormente, inclusive com apresentação de nossa contraproposta, razão pela qual
vamos convocar anexo a fim de V.Sª encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao

último lance, contendo a descrição completa do item, e guardando
Pregoeiro 18/11/2021 Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - inteiramente a conformidade técnica,
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14:22:30 documentos, folder´s, certidões ART, etc com a marca, modelo, fabricante apresentado na
sua proposta. Conforme edital duas horas para encaminhamento.

Sistema 18/11/2021
14:22:49

Senhor fornecedor BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.209.847/0001-
62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

29.209.847/0001-
62

18/11/2021
14:23:00

Boa tarde! Iremos providenciar.

Pregoeiro 18/11/2021
14:23:08

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Anexo convocado. Aguardamos.

Pregoeiro 18/11/2021
14:27:07

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, REITERO V.Sª DEVERÁ
ANEXAR TODA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, FOLDER´S/CATÁLOGO DO PRODUTO, ART´S,

CERTIDÕES TÉCNICAS, DECLARAÇÃO QUE PRESTARÁ SERVIÇO GARANTIA ETC. OBSERVE
TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. NÃO É POSSÍVEL A ACEITAÇÃO COM AUSÊNCIA DE

QUALQUER DOCUMENTO TÉCNICO.
Sistema 18/11/2021

15:32:29
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF:

29.209.847/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 18/11/2021

15:35:38
Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do

arquivo, favor aguarde.
Pregoeiro 18/11/2021

15:55:51
Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, encaminhamos sua

proposta para análise técnica. Favor aguarde.
Pregoeiro 18/11/2021

16:40:29
Srs.(as) Licitantes, estamos aguardando o pronunciamento da Unidade Técnica quanto a

proposta do 5º colocado item 01
Pregoeiro 18/11/2021

16:53:47
Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, a Unidade Técnica

solicitou que V.Sª CONFIRME a cor da cadeira, é de cor PRETA?
Pregoeiro 18/11/2021

16:54:46
Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr. (a) Licitante, aguardo resposta.

Pregoeiro 18/11/2021
16:56:16

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, a Unidade Técnica
solicitou que V.Sª CONFIRME a cor da cadeira, é de cor PRETA?

29.209.847/0001-
62

18/11/2021
17:01:42

so um momento

29.209.847/0001-
62

18/11/2021
17:02:53

A cor pode ser definida a critério do TRE, e sim podendo ser da cor da preta.

Pregoeiro 18/11/2021
17:07:46

Para BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Agradeço, confirmado na sessão a cor do
produto ofertado por V.Sª, registro que a Unidade Técnica aprovou tecnicamente a

proposta, procederemos a aceitação. Em tempo, estamos analisado a documentação de
habilitação, favor permaneça conectado.

Sistema 18/11/2021
17:20:34

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 18/11/2021
17:20:59

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

Pregoeiro 18/11/2021
17:21:17

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

Pregoeiro 18/11/2021
17:21:40

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

Pregoeiro 18/11/2021
17:22:09

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/11/2021 às
17:53:00.

Pregoeiro 18/11/2021
17:22:20

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

Pregoeiro 18/11/2021
17:22:42

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

Pregoeiro 18/11/2021
17:22:48

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

Pregoeiro 18/11/2021
17:23:06

A apresentação de recurso deverá ser motivada para posterior apreciação, exclusivamente,
do motivo apresentado. Alertamos para recursos meramente procrastinatórios, estes

repudiados veementemente pelo TCU, passíveis, se identificados, de aplicação de sanções
em razão de infringir o principio da lealdade processual

Pregoeiro 18/11/2021
17:23:12

A apresentação de recurso deverá ser motivada para posterior apreciação, exclusivamente,
do motivo apresentado. Alertamos para recursos meramente procrastinatórios, estes

repudiados veementemente pelo TCU, passíveis, se identificados, de aplicação de sanções
em razão de infringir o principio da lealdade processual

Pregoeiro 18/11/2021 5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
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17:23:27 ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

Pregoeiro 18/11/2021
17:54:34

Srs.(as) Licitantes, declaro encerrado o presente pregão eletrônico, agradeço a
participação de todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 10/11/2021
13:53:28

Alteração equipe 10/11/2021
13:53:35

Abertura da sessão
pública

10/11/2021
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

10/11/2021
14:10:02 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

10/11/2021
14:35:33 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

10/11/2021
19:15:43

Previsão de reabertura: 11/11/2021 14:00:00; suspensão administrativa, final de expediente
TRE/AL

Reativação 11/11/2021
14:00:09

Suspensão
administrativa

11/11/2021
16:44:08 Previsão de reabertura: 12/11/2021 10:00:00; análise de documentos técnicos e propostas

Reativação 12/11/2021
10:00:20

Alteração equipe 12/11/2021
12:30:00

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos do
Pregão Eletrônico

Suspensão
administrativa

12/11/2021
12:34:37 Previsão de reabertura: 16/11/2021 14:00:00; Encerramento do horário comercial para almoço.

Alteração equipe 16/11/2021
13:56:06

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO EQUIPE

Reativação 16/11/2021
14:00:30

Suspensão
administrativa

16/11/2021
19:00:21

Previsão de reabertura: 17/11/2021 13:00:00; suspensão administrativa, término do expediente
do TRE/AL

Reativação 17/11/2021
13:00:02

Suspensão
administrativa

17/11/2021
18:06:12

Previsão de reabertura: 18/11/2021 14:00:00; sistema registra necessidade de retorno disputa.
Interrupção considerando o horário limite para execução 18h

Reativação 18/11/2021
14:00:02

Abertura do prazo 18/11/2021
17:20:34 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

18/11/2021
17:22:09 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/11/2021 às 17:53:00.

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 17:54 horas do dia 18 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:374
08259449

Assinado de forma digital por 
WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.11.18 18:05:56 
-03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00061/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

29.209.847/0001-62 - BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

1 Poltrona Unidade 415 R$ 1.500,1000 R$ 1.099,5000 R$ 456.292,5000
Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST
Modelo / Versão: 91F1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS
REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG Revestimento do assento e do encosto - Estofamento em espuma de poliuretano injetada
isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável com espessura de 45 mm. O suporte lombar e
os botões ajustáveis de acionamento deverão ser feitos de polipropileno na cor preta, com curso de 100 mm, com acabamento em
zíper. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros à base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m²,
espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas.
Braços anatômicos - Braços reguláveis em formato “T” inclinado, com acionamento de regulagem de altura em sete posições através
de botão sob o apoio, e regulagem de abertura lateral em até 3 cm através de alavanca de pressão sob o assento, confeccionado com
estrutura tubular em aço elíptico 50 x 25 x 1,5 mm, com capa protetora e apoios superiores em polipropileno de alta resistência.
Mecanismo em corpo de aço estampado com placa de fixação ao assento fabricada em chapa de aço estampada com 2,5 mm de
espessura. Aceitamos uma variação de até 5% nas medidas. Assento - Formato retangular, medindo aproximadamente 500 mm de
largura, com profundidade de aproximadamente 510 mm, e quinas arredondadas nas extremidades. Parte interna em compensado
multilâminas de madeira proveniente de reflorestamento, moldada anatomicamente a quente e espessura final de 10,5 mm. Encosto -
Em formato anatômico com apoio lombar regulável, medindo 590 mm de altura, com largura iniciando com 480 mm na parte inferior
e finalizando com 400 mm na parte superior.. Inserto do encosto em formato retangular, confeccionado em madeira compensada
multilaminada, com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento (pinus e eucalipto) intercalada entre si, coladas com resina a
base de ureia/formol com baixa emissão de formaldeído, prensada a quente, com 10,5 mm de espessura final. Estofamento realizado
em espuma de poliuretano injetada isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade controlada de 54 kg/m³, indeformável
com espessura de 45 mm. O suporte lombar e os botões ajustáveis de acionamento são feitos de polipropileno na cor preta, com
curso de 100 mm, com acabamento em zíper. Revestimento em material microperfurado composto por polímeros a base de PVC com
gramatura de 700 a 780 g/m², espessura 0,90 mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama. Aceitamos uma variação de
até 5% nas medidas. Mecanismos do Assento, Encosto e Base - Mecanismo sincronizado de inclinação entre encosto e assento com
acionamento através de alavanca com botão de desbloqueio de movimento. Este movimento permite que o apoio lombar da poltrona
mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado
na proporção 2:1 respectivamente. Regulagem de inclinação do encosto com mín 5 estágios e sistema de livre flutuação. Regulagem
de tensão do movimento de reclinação realizada através de alavanca localizada sob o assento. Sistema anti-impacto que impede o
choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com
curso de mín 100 mm, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010 - BFDQ – 50,80 x 1,50 mm, com diâmetro externo de mín 28
mm, com conificação inferior e superior. Bucha guia do sistema giratório com regulagem de mín 100 mm de altura, injetada em POM
(Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolímero), com ajuste H7 (0,02 mm), material este de alta resistência ao desgaste e com lubrificação
própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. Pistão a gás provido de corpo
metálico em tubo de aço mín ø28 mm, usinado em retifica cilíndrica com tratamento cromado, haste em aço cilíndrico com rolamento
em aço e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elástico. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade
com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. Base com acabamento texturizado, fabricada por
processo de injeção em poliamida 6 com máx 30% de fibra de vidro. Cinco hastes em formato piramidal, que permite junção de
rodízios ou sapatas plásticas deslizantes por meio de pino de encaixe com máx 11 mm de diâmetro. Rodízios com roldana e capa
injetada em Nylon 6 na cor preta, com ótima resistência à abrasão, de duplo giro, as r

Total do Fornecedor: R$ 456.292,5000
 

32.300.172/0001-77 - TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

2 Cadeira
escritório

Unidade 80 R$ 833,5700 R$ 690,0000 R$ 55.200,0000

Marca: PLAXMETAL 
Fabricante: PLAXMETAL 
Modelo / Versão: PREMIUM 52373
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto:
tecido, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória com 5
rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, tipo sistema regulagem vertical: pneumático, quantidade pés: 5
un

Total do Fornecedor: R$ 55.200,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 511.492,5000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00061/2021 (SRP) 
 

Às 17:55 horas do dia 18 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00061/2021, referente ao
Processo nº 0004246-03.2021, 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: Poltrona
Descrição Complementar: Poltrona, material estrutura: aço, material assento e encosto: espuma poliuretano
injetado, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, material revestimento assento e encosto: tecido, tipo:
giratória, tipo espaldar: alto, características adicionais: rodízios duplo de nailon,com 5 pés,base giratória, cor
estrutura: preta
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 415 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.500,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.099,5000 e a
quantidade de 415 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/11/2021
17:55:18

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
CNPJ/CPF: 29.209.847/0001-62, Melhor lance: R$ 1.099,5000

Item: 2
Descrição: Cadeira escritório
Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto:
tecido, material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base:
giratória com 5 rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, tipo sistema regulagem
vertical: pneumático, quantidade pés: 5 un
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 833,5700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR , pelo melhor lance de R$
690,0000 e a quantidade de 80 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/11/2021
17:55:21

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$ 690,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5948 - 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  0971249

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o critério
de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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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. ITEM 01 0975537; ITEM 02 2º § 0973654

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS AVALIADOS JUNTO COM AS
PROPOSTAS PELA UNIDADE REQUISITANTE CONFORME ITEM
ANTERIOR DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

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/ 

EMPRESAS

FORNECEDOR ITEM 01 0975736

FORNECEDOR ITEM 02 0975743

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

EMPRESAS:

FORNECEDOR ITEM 01 0975732

FORNECEDOR ITEM 02 0975741

17 – Consta consulta ao Cadin? X  CADIN EMRPESAS: 0975745

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESAS:

FORNECEDOR ITEM 01 0975730

FORNECEDOR ITEM 02 0975738
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
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  

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  0975746

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

Informação 5948 (0975749)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 532



VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0975748

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 EMPRESAS:

FORNECEDOR ITEM 01 0975453

FORNECEDOR ITEM 02 0972426

Resultado Fornecedor - 0975747

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/11/2021, às 11:19, 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
0975749 e o código CRC B0B5A956.

0004246-03.2021.6.02.8000 0975749v4
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PROCESSO : 0004246-03.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 61/2021

 

Parecer nº 1404 / 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 61/2021, objetivando o
registro de Preços de 400 (quatrocentas) poltronas e 50
(cinquenta) cadeiras giratórias, conforme termo de
referência (0949140) e Anexo Único (0949179), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0937595).

 
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 0975749. 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 -
 0964294
DOU - 0964713
Portal - 0964718

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 -
 0964294
DOU - 0964713
Portal - 0964718
 

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:
22/10/2021
(Comprasnet)
25/10/2021 (DOU)
25/10/2021
(Portal)
Ata PE nº
61/2021 (0975746)
- 10/11/2021

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 PE nº 61/2021
(0975746)

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 -
 0975748

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 -
 0975747

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
Informação 5948 -
 0975749

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0975749

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
item 1 - 0975453
item 2 - 0972426

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
item 1 - 0975537
item 2 - 0973654

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

T C U: 0975732 e
0975741
CADIN: 0975745

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5948 -
 0975749

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
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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 61/2021, que
objetiva objetivando o registro de Preços de 400
(quatrocentas) poltronas e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS
do edital, conforme Resultado por Fornecedor (0975747),
totalizando a Ata o valor de R$ 511.492,50 (quinhentos e onze
mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos),
cujos licitantes vencedores foram os abaixo relacionados: 

 
Para os item 1 - EMPRESA BELCHAIR
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-
62, pelo melhor lance no valor total  por
fornecedor de R$ 456.292,50
(quatrocentos e cinquenta e seis mil
duzentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos);
 
Para o item 2 - 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 por fornecedor de R$
55.200,00 (cinquenta e cinco mil e
duzentos reais).

 
 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
22/11/2021, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/11/2021, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976260 e o código CRC BC73CCA2.

0004246-03.2021.6.02.8000 0976260v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 61/2021, objetivando
o registro de Preços de 400 (quatrocentas) poltronas e 50
(cinquenta) cadeiras giratórias, conforme termo de
referência (0949140) e Anexo Único (0949179), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0937595).

 
Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº

1404/2021 (0976260), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral concluiu pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado na modalidade Pregão, na forma
Eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 61/2021, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (0975747), totalizando a
Ata o valor de R$ 511.492,50 (quinhentos e onze mil
quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos),
cujos licitantes vencedores foram os abaixo relacionados: 

- Para o item 1 - EMPRESA BELCHAIR
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita
no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-
62, pelo melhor lance no valor total  por
fornecedor de R$ 456.292,50
(quatrocentos e cinquenta e seis mil
duzentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos);
 

Conclusão GDG 0976938         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 536



- Para o item 2 - 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 por
fornecedor de R$ 55.200,00 (cinquenta e
cinco mil e duzentos 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
Decreto nº 5.450/2005.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/11/2021, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976938 e o código CRC C811C8F8.

0004246-03.2021.6.02.8000 0976938v1
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PROCESSO : 0004246-03.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 61/2021. Registro de Preços de material permanente: Poltronas e cadeiras giratórias.

 

Decisão nº 2768 / 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 1404/2021 (0976260), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 61/2021, que tem por
objeto o registro de Preços de 400 (quatrocentas) poltronas e 50
(cinquenta) cadeiras giratórias, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS do edital, conforme Termo de
Referência (0949140) e Anexo Único (0949179), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração, por meio do Despacho GSAD
(0937595).

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, as empresas abaixo relacionadas, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0975746), o relatório Resultado por Fornecedor (0975747) mais o
Termo de Adjudicação (0975748):

Item 1: Empresa BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-62, pelo melhor
lance no valor total por fornecedor de R$ 456.292,50
(quatrocentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e
dois reais e cinquenta centavos);

Item 2: Empresa TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
32.300.172/0001-77, pelo melhor lance por fornecedor de R$
55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais).

 
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
26/11/2021, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977494 e o código CRC D03C53B1.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00061/2021 (SRP)

 
Às 13:53 horas do dia 30 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 0004246-03.2021,
Pregão nº 00061/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Poltrona
Descrição Complementar: Poltrona, material estrutura: aço, material assento e encosto: espuma poliuretano injetado,
acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, material revestimento assento e encosto: tecido, tipo: giratória, tipo
espaldar: alto, características adicionais: rodízios duplo de nailon,com 5 pés,base giratória, cor estrutura: preta
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 415 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.500,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 1.099,5000 e a quantidade de
415 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 18/11/2021
17:55:18 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BELCHAIR COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.209.847/0001-62, Melhor lance: R$

1.099,5000

Homologado 30/11/2021
13:53:49

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2
Descrição: Cadeira escritório
Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido,
material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória com 5
rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, tipo sistema regulagem vertical: pneumático,
quantidade pés: 5 un
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 833,5700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIR , pelo melhor lance de R$
690,0000 e a quantidade de 80 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 18/11/2021
17:55:21 -

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$ 690,0000
Homologado 30/11/2021

13:54:05
JOSE

RICARDO
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ARAUJO E
SILVA

Fim do documento
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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 novembro de 2021.
À SLC, para  publicar o resultado do certame,

destacando que há convovação de cadastro de reserva aberto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/11/2021, às 14:01, 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
0980925 e o código CRC EC49CD62.
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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 05302021120200198
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Nº 226, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0312818-10.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 04.020.10.2021, firmado em
30/11/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Contratada: IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA.,
CNPJ nº 38.056.404/0001-70; Objeto: prestação de serviço de 416 horas de consultoria
para atualização, customização, instalação, configuração e treinamento no software de
atendimento para Help Desk "OTRS ITSM"; Vigência: a partir da data de sua assinatura,
pelo período de 18 meses; Valor Total: R$ 40.768,00; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 012/2020-RP; Fundamento Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e
8.248/1991 Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos nºs 9.507/2018, 10.024/2019,
7.746/2012, 7.174/2010, 7.892/2013 e 8.538/2015, Instrução Normativa SGD/ME Nº 01, de
04 de abril de 2019, e Instruções Normativas SEGES/MP nºs 05, de 26 de maio de 2017 e
nº 03, de 26 de abril de 2018; Signatário: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci
Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, o Sr. Marcelo Von Collen Muller Thome Torres,
Procurador.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0252672-03.2021. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de
materiais para a instalação de solução de infraestrutura flexível composta por piso elevado,
rede lógica e elétrica modular e demais componentes do sistema.. Total de Itens Licitados:
21. Edital: 02/12/2021 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 -torre Norte, 11º
Andar, Conj. 118, Bela Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-
5-00045-2021. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 12h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

ELEUSIS DE CASSIA MAZZI DE AZEVEDO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de cooperação técnica nº 118/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL R EG I O N A L
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM. OBJETO: Cessão do
direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o
CESSIONÁRIO, para utilização em base única, com a inclusão do SEI JULGAR. BASE LEGAL:
art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 02/12/2021 a 02/12/2026. P.A. 0001706-
90.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em
30/09/2021.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 24/2021

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
18/11/2021, .Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2021, às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/12/2021, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículos automotores
para renovação parcial da frota de veículos oficiais do TRF 4ª Região.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIDEC - 01/12/2021) 090030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 7781-14.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços, com validade de
12 (doze) meses, para eventual aquisição de 300 (trezentas) cadeiras giratórias, com
espaldar médio e braços reguláveis, para o Tribunal Regional Federal da 5ª. Região (Órgão
Gerenciador).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/12/2021 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/90031-5-00048-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2021
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 - 01/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 5382-12.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços para
contratação de empresa para o fornecimento e instalação, sob demanda, de forro
mineral em placas, paredes de gesso acartonado tipo Drywall e portas de madeira,
para ambientes do Edf. Sede e Ampliação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 02/12/2021 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/90031-5-00045-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
15/12/2021 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 deste objeto descritas no
Comprasgovernamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/11/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 8340-68.2021.4.05. Objeto: Aquisição de 01 (uma) Impressora
Laser Colorida A3 para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados:
2. Edital: 02/12/2021 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/90031-5-00058-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/12/2021 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 - 01/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001637-74.2021.6.01.8000. Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 41/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA
LTDA., CNPJ nº 09.228.233/0001-10. Objeto: prorrogar, com fundamento no art. 57, II, da
Lei n.º 8.666/93, no período de 12 (doze) meses (05/12/2021 a 04/12/2022), o prazo da
vigência estabelecido no Cláusula Segunda do instrumento contratual original. Data de
assinatura: 30/11/2021. Signatários: Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC,
Luiz Ivan da Silva Araújo, representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 04/2018; Processo SEI nº 0007881-94.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei
nº 8.666/93; Partes: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91, BB LEASING S/A,
CNPJ nº 31.546.476/0001-56 e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: estabelecer condições gerais e demais critérios para
obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamento mercantis, mediante
consignação em folha de pagamento aos servidores do TRE-AL. Vigência: 60 meses.
Assinatura: 16/03/2018.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 12/2021; Proc. SEI nº 0005164-07.2021.6.02.8000; PE nº 41/2021;
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 deLicitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021;
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 (02-
Dispenser para papel toalha); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 41/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME, CNPJ nº 19.197.721/0001-61, Item 02, NOBRE,
UNIDADE, 150, R$ 25,22, R$ 3.783,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 14-A/2021; Proc. SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000; PE nº
52/2021; 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; Gerenciador da Ata:
TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
26/11/2021; Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de
grande porte do TRE-AL; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 52/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, CNPJ nº 28.742.918/0001-25, Item 01, MOURA,
unidade, 96, R$ 289,00, R$ 27.744,00..

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 14-B/2021; Proc. SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000; PE nº 52/2021;
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; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do
TRE-AL; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 52/2021, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); UPS TEC N O LO G I A
LTDA; CNPJ nº 11.385.452/0001-55; Item 02, FREEDOM DF-300, unidade, 64, R$ 270,00, R$
17.280,00; Item 03, FREEDOM DF-700, unidade, 112, R$ 350,00, R$ 39.200,00; Item 04,
FREEDOM DF-1.000, unidade, 24, R$ 450,00, R$ 10.800,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 13-A/2021; Proc. SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000; PE nº
53/2021; 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:
TRE/AL e a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021; Objeto: Registro de Preços para
aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de metais portáteis e cofre de aço
para acautelamento de armas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 53/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
Detronix Indústria Eletrônica LTDA; CNPJ nº 07.404.500/0001-38; Item 01, Detronix,
unidade, 15, R$ 19.599,80, R$ 293.997,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 13-B/2021; Proc. SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000; PE nº 53/2021;
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: TRE/AL e a
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF; Vigência: 12 meses, contados da publicação
do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021; Objeto: Registro de Preços para aquisição de
pórticos detectores de metais, detectores de metais portáteis e cofre de aço para
acautelamento de armas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 53/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
Radd Comércio de Eletrônicos LTDA; CNPJ nº 37.894.624/0001-00; Item 02, Detronix,
unidade, 14, R$ 750,00, R$ 10.500,00.
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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 05302021120200199
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004246-03.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 26/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 61/2021, que tem por objeto o
registro de Preços de 400 (quatrocentas) poltronas e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias,
conforme especificações e condições do edital, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, convocando para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços às
empresas: a) BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
29.209.847/0001-62, Item 1, pelo valor total de R$ 456.292,50 (quatrocentos e cinquenta
e seis mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); e b) TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
32.300.172/0001-77, Item 2, pelo valor total de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e
duzentos 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, 1º de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 99999/2021 publicado no D.O de 2021-11-11, Seção 3.
Onde se lê: Valor Total: R$ 37.651,50. Leia-se: Valor Total: R$ 0,00. Onde se lê: EXTRATO
DE Contrato: 15/2021. . Leia-se: EXTRATO DE Contrato: 99999/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2021).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 - UASG 70003

Nº Processo: 6911/2021. Objeto: Este pregão tem como objeto a aquisição de
material de permanente - separadores de filas e cofres digitais, de acordo com as
condições e especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência.. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n -
Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00024-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 16/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 70003-00001-2021NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 5922/2019 TRE-AM. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.
27/2019, de prestação de serviços de assessoramento, faturamento e auditoria médico-
hospitalar e paramédica, sem mão de obra exclusiva. CONTRATANTE: TRIBUNAL R EG I O N A L
ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A): FJ AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE.
Fundamentação Legal: com fundamento na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, em
especial seu art. 40, XI combinado com o art. 55.III e art. 57, II. Do Objeto: alteração do
caput da Cláusula Quinta (Da Vigência) e da Cláusula Sétima (Do Preço). DA VIGÊNCIA: O
prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, ou seja, 06/12/2021 a
05/12/2022. DO PREÇO: pela execução do presente contrato o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor mensal de R$ 13.073,67 (treze mil, setenta e três reais e sessenta
centavos), perfazendo o valor global de R$ 133.955,96 (cento e trinta e três mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Data da Assinatura:
25/11/2021. Assinam: Des. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e
o Dr. FRANCO DE LIMA CARNEIRO, pelo (a) Contratado (a).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0017665-09.2021. Objeto: Aquisição e instalação de grupo
motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-
BA . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1.
Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00041-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do
Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por
meio do telefone (71) 3373-7084.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 70013-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0141079-78.2020. Objeto: Contratação de serviço de
manutenção de elevadores para transporte vertical de passageiros, existentes nos
Anexos II e III que integram o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia,
com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços urgentes,
junto a Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1.ª Avenida do Cab, N.º 150,
Salvador -bahia, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-
00042-2021. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/12/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no Portal de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do Tribunal, no
endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do
telefone (71) 3373-7084 .

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho n.º 339/2021 celebrado com LX
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI. Objeto: Este termo aditivo visa ao
acréscimo de 200 unidades de lâmpadas tipo Led, potência nominal de 18 W, e de 62
unidades de lâmpadas tipo Led, potência nominal de 9 W. O acréscimo corresponde ao
valor total de R$ 2.559,22, equivalente a, aproximadamente, 24,96% do valor atualizado do
contrato. Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e na decisão
superior contida no PAD n.º 20.824/2020. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE. DATA: 25/11/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 29/2019 celebrado com a UNIVERSIDADE PATATIVA
DO ASSARÉ. Objeto: Este termo aditivo visa o acréscimo de 4 (quatro) postos de Estagiário de
Nível Superior a partir de 1º de fevereiro de 2022. Na atual vigência do Contrato, o presente
acréscimo corresponde ao valor de R$ 20.743,43 (vinte mil, setecentos e quarenta e três reais
e quarenta e três centavos), equivalente a, aproximadamente, 1,54% (um vírgula cinquenta e
quatro por cento) do valor atualizado do Contrato. Caso o contrato seja prorrogado, o valor
acrescido corresponderá a R$ 74.467,43 (setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete
reais e quarenta e três centavos), equivalente aproximadamente ao percentual de 5,54%
(cinco vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor atualizado do Contrato, conforme
memória de cálculo constante do Anexo I. Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e
suas alterações, c/c a cláusula sexta do Contrato, e na autorização superior constante do
Processo Administrativo Digital n.º12.496/2021. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE. DATA: 30/11/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021

Processo n.º7334/2021. Objeto: é o Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição
de appliance gateway E1/SIP (VOIP). O objeto foi adjudicado à empresa: FORTT DO BRASIL
LTDA, CNPJ: 05.138.913/0001-92. Valor: R$ 26.700,00. Homologado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 29/11/2021.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº 34/2021. Processo SEI nº 0009972-
08.2021.6.07.8100. Credenciada: AA Pro Physis Clínica de Fisioterapia, Acupuntura e
Estética Ltda. (CNPJ: 07.317.088/0001-19). 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- S AÚ D E .
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,
13/11/2021. Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sra. Anna
Paula Pereira do Amaral Real Duarte.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho nº 196/2021. PA SEI nº 0010345-39.2021.6.07.8100.
Contratada: Escola de Negócios Conexxoes - Educação Empresarial Ltda. (CNPJ:
07.774.090/0001-17); Objeto: Contratação do curso online "Relacionamento Interpessoal
para Gestores"; Valor: R$ 21.000,00; Fundamento Legal: artigo 25, inciso II, c/c artigo 13,
inciso VI, da Lei nº. 8.666/93; Data e assinaturas: 30/11/2021; Des. Humberto Adjuto
Ulhôa, Presidente do TRE/DF, e Sr. Wesley Nogueira Amaral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. O
pregoeiro, em 26/10/2021, adjudicou (sistema Comprasnet) o item 07 à empresa Fox Store
Ltda. O grupo/lote 01 (itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06) foram fracassados. Este procedimento
licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento,
Diretor Geral do TRE/ES, em 29/11/2021. Processo: 0002305-50.2021.6.08.8000

Vitória-ES, 1º de dezembro de 2021.
FABIO SEGOVIA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 21.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. A
pregoeira, em 22/11/2021, adjudicou (sistema Comprasnet) o item 01 à empresa SK
Distribuidora e Comércio de Livros Ltda. Este procedimento licitatório foi homologado
(sistema Comprasnet) pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral do TRE/ES, em
29/11/2021. Processo: 0004187-47.2021.6.08.8000

Vitória-ES, 1º de dezembro de 2021.
FERNANDA RASSELI PRETTI

Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2021 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000004879-5.
Pregão Nº 31/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 35.645.707/0001-30 - LC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI. Objeto: Prestação
de serviços de pintura, manutenções corretivas e acessibilidade do prédio do cartório de
uruaçu.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/11/2021 a 30/03/2022. Valor
Total: R$ 84.461,51. Data de Assinatura: 30/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2021).
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  10/11/2021 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 168/2021
 Data de portaria:  07/04/2021
 Número do processo:  0004246-03.2021
 Número do pregão:  00061/2021 (SRP)
 Objeto:  Registro de Preços de 400 (quatrocentas) poltronas e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias.

 
 
    Item 1

Descrição: Poltrona
Descrição Complementar: Poltrona, material estrutura: aço, material assento e encosto: espuma poliuretano injetado,
acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, material revestimento assento e encosto: tecido, tipo: giratória, tipo
espaldar: alto, características adicionais: rodízios duplo de nailon,com 5 pés,base giratória, cor estrutura: preta
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 415 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.500,1000  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 415 R$ 1.099,5000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 30/11/2021 13:53 Data/Hora Final: 01/12/2021 13:53
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 02/12/2021 19:27
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 1.099,5000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

30/11/2021
13:53:52

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 30/11/2021
13:53 com data fim prevista para 01/12/2021 13:53 pelo valor de R$

1.099,5000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

02/12/2021
19:27:37

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 2

Descrição: Cadeira escritório
Descrição Complementar: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido,
material encosto: espuma poliuretano injetado, material assento: espuma poliuretano injetado, tipo base: giratória com 5
rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, tipo sistema regulagem vertical: pneumático,
quantidade pés: 5 un
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 833,5700  
 
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 80 R$ 690,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 30/11/2021 13:54 Data/Hora Final: 01/12/2021 13:53
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 02/12/2021 19:27
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 690,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

30/11/2021
13:54:10

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 30/11/2021
13:53 com data fim prevista para 01/12/2021 13:53 pelo valor de R$

690,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

02/12/2021
19:27:37

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
Juntada a Ata do Cadastro de Reserva do PE

61/2021 (doc. 0982779), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2021, às 19:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982780 e o código CRC A845D9DA.

0004246-03.2021.6.02.8000 0982780v1
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saktl_buvw1,'x,+y)-)2z)1*{1|}~)2-/)21+*(|2-',5-)/*(|�-)-2)�2-|')�,2�-

�|�,+-(,(|�-)2(*y|/,\-��-����������-

�)2��(|/,\-|-)yz+)2|-0����4.-�Y�4��&Y-4-�40�434�.��Y43-�.���-*'21+*(|-',

��0�-2,Z-,-'�-�������������������-�g_�glebeuk�k̀bcd̂ wz)�,-�|�,+-(,(|�-fge��
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A/2021 

 

Processo nº 0004246-03.2021.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2021 

 

 

Aos 13 dias do mês de dezembro 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, 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 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita 

no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-62, sediada na Rua Angelina Micheilon, nº 285, sala 06, bairro Cristo 

Redentor, Caxias do Sul – RS, com telefone (54) 3066-7772, e-mail licitacoes@belchair.net.br, 

representada neste ato por Gilberto Perini, inscrito no RG sob o nº 1068486487, CPF 501.744.529‐34, 

para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos 

Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 61/2021, 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 61/2021: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UN. 

QUANT. 

TOTAL 

REGISTR

ADA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

1 

 

MODELO: 91F1 POLTRONA GIRATÓRIA 

ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, 

ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁ

 

TOK 

PLAST 

 

UN 

 

 

415 

 

R$ 1.099,50 

 

R$ 456.292,50 
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VEIS 

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 

Revestimento do assento e do encosto ‐

 Estofamento em espuma de poliuretano

 injetada isenta de CFC, alta resiliência, al

ta resistência a propagação de rasgo, alt

a tensão de alongamento e ruptura, baix

a fadiga dinâmica e baixa deformação pe

rmanente com densidade controlada de 

54 kg/m³, indeformável com espessura d

e 45 mm. 

O suporte lombar e os botões ajustáveis 

de acionamento deverão ser feitos de po

lipropileno na cor preta, com curso de 1

00 mm, com acabamento em 

zíper.   Revestimento em material microp

erfurado composto por polímeros à base 

de PVC com gramatura de 700 a 780 g/

m², espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado 

contra raios UV e com aditivos anticham

a.   Aceitamos uma variação de até 5% n

as medidas.   Braços anatômicos ‐  Braço

s reguláveis em formato “T” inclinado, co

m  acionamento de regulagem de altura 

em sete posições através de botão  sob 

o apoio, e regulagem de abertura lateral

 em até 3 cm através de  alavanca de pr

essão sob o assento, confeccionado com

 estrutura tubular  em aço elíptico 50 x 2

5 x 1,5 mm, com capa protetora e apoio

s superiores  em polipropileno de alta re

sistência.   Mecanismo em corpo de aço 

estampado com placa de fixação ao asse

nto fabricada em chapa de aço estampa

da com 2,5 mm de espessura.   Aceitam

os uma variação de até 5% nas medidas.

   Assento ‐  Formato retangular, medind

METAL  
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o aproximadamente 500 mm de 

largura, com profundidade de aproximad

amente 510 mm, e quinas 

arredondadas nas extremidades.   Parte i

nterna em compensado multilâminas de 

madeira proveniente de  reflorestamento,

 moldada anatomicamente a quente e es

pessura final de  10,5 mm. 

Encosto ‐  Em formato anatômico com a

poio lombar regulável, medindo 590  m

m de altura, com largura iniciando com 

480 mm na parte inferior e  finalizando c

om 400 mm na parte superior..   Inserto 

do encosto em formato retangular, confe

ccionado em madeira compensada multil

aminada, com lâminas de madeira prove

niente de 

reflorestamento (pinus e eucalipto) interc

alada entre si, coladas com resina a base

 de ureia/formol com baixa emissão de f

ormaldeído, prensada a 

quente, com 10,5 mm de espessura final.

   Estofamento realizado em espuma de 

poliuretano injetada isenta de CFC,  com

 alta resiliência, alta resistência a propag

ação de rasgo, alta tensão de  alongame

nto e ruptura, baixa fadiga dinâmica e ba

ixa deformação 

permanente com densidade controlada d

e 54 kg/m³, indeformável com  espessur

a de 45 mm.   O suporte lombar e os bo

tões ajustáveis de acionamento são feito

s de  polipropileno na cor preta, com cur

so de 100 mm, com acabamento em  zíp

er.   Revestimento em material microperf

urado composto por polímeros a base  d

e PVC com gramatura de 700 a 780 g/m
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², espessura 0,90 mm, aditivado  contra r

aios UV e com aditivos antichama.   Acei

tamos uma variação de até 5% nas medi

das.   Mecanismos do Assento, Encosto e

 Base ‐  Mecanismo sincronizado de  incli

nação entre encosto e assento com acio

namento através de alavanca  com botão

 de desbloqueio de movimento. Este mo

vimento permite que o  apoio lombar da

 poltrona mantenha contato com a regiã

o lombar do  usuário no movimento de r

eclinação, pois o deslocamento do encos

to e  assento é realizado na proporção 2:

1 respectivamente.   Regulagem de inclin

ação do encosto com mín 5 estágios e si

stema de livre  flutuação.   Regulagem d

e tensão do movimento de reclinação re

alizada através de  alavanca localizada so

b o assento.   Sistema anti‐

impacto que impede o choque do encos

to com o usuário ao  desbloquear o mes

mo.   Coluna giratória com regulagem d

e altura por acionamento a gás com curs

o  de mín 100 mm, confeccionado em aç

o tubular SAE 1008/1010 ‐  BFDQ –  50,8

0 x 1,50 mm, com diâmetro externo de 

mín 28 mm, com conificação  inferior e s

uperior. Bucha guia do sistema giratório 

com regulagem de mín  100 mm de altu

ra, injetada em POM (Poli Oxi Metileno ‐

 Poliacetal  Copolímero), com ajuste H7 (

0,02 mm), material este de alta resistênci

a ao  desgaste e com lubrificação própri

a permitindo maior facilidade na  regula

gem de altura e suavidade no moviment

o giratório.   Pistão a gás provido de cor

po metálico em tubo de aço mín ø28 m
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m,  usinado em retifica cilíndrica com tra

tamento cromado, haste em aço  cilíndri

co com rolamento em aço e amortecedo

r em PVC, acoplada a coluna  através de 

anel elástico.   Pistões a gás para regula

gem de altura em conformidade com a 

norma DIN  4550, classe 4, fixados ao tu

bo central através de porca rápida. Base 

com  acabamento texturizado, fabricada 

por processo de injeção em poliamida 6  

com máx 30% de fibra de vidro. 

Cinco hastes em formato piramidal, que 

permite junção de rodízios ou  sapatas p

lásticas deslizantes por meio de pino de 

encaixe com máx 11 mm  de diâmetro.   

Rodízios com roldana e capa injetada em

 Nylon 6 na cor preta, com ótima  resistê

ncia à abrasão, de duplo giro, as roldana

s com no mín 65 mm de  diâmetro, com

 pista injetada em poliuretano, com hast

e HGA  confeccionado em aço BTC de 1

1 mm, dotado de anel elástico em aço c

om  diâmetro mín de 11 mm. Possui eix

o em aço BTC 1003/1005 horizontal de  l

igação entre as rodas.   As partes metálic

as submetidas à pintura devem receber t

ratamento de  fosfatização à base de zin

co, através de processo eletrostático com

 tinta  epóxi pó texturizada, polimerizada

 a 200°C, com película de no mínimo 70  

mícrons. 

 

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 61/2021: 

 

1.2.1 Cadastro reserva para o item 1: 

Ata de Registro de Preços nº 16-A/2021 sem assinatura (0987955)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 554



 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
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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 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. 

 

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 todos os itens já montados, em perfeitas condições de uso, dentro do horário 

de expediente do Órgão. 

 f) Acondicionar os bens em embalagem individual adequada, com o menor volume possível; 

g) Utilizar materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte 

e o armazenamento; 

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: 

 

Ata de Registro de Preços nº 16-A/2021 sem assinatura (0987955)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 557



 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

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; 
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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. 

 

6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
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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. 

 

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
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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. 
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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, 13 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

            Pelo TRE/AL: 

 

 

                                             Desembargador Otávio Leão Praxedes 

 

Presidente 

 

 

Pela EsFCEx/CSM: 

 

 

Sérgio Henrique Costa Chagas 

 

 

 

Pela Empresa: 

 

 

Gilberto Perini 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-B/2021 

 

Processo nº 0004246-03.2021.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2021 

 

 

Aos 13 dias do mês de dezembro 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 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no  CNPJ sob o número 32.300.172/0001-77, sediada na Rua 

Santo Amaro, nº 64, bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-290, com telefone (79) 3019-8591, e-mail 

licitacaotechmoveis@outlook.com, representada neste ato por Cristiane Menezes de Freitas, inscrita no 

RG sob o nº 3.183.109-5 SSP/SE, CPF 026.982.575-4, para eventual fornecimento dos materiais abaixo 

relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 61/2021, 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 61/2021: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UN. 

QUANT. 

TOTAL 

REGISTRA

DA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 
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2 

CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, 

ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS 

REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 

2.1. Assento e encosto separados e 

interligados através de mecanismo de 

regulagem de inclinação do encosto 

com no mínimo quatro posições de 

travamento tipo back system 

comandado por alavanca sob o assento 

na parte traseira, não se admitindo o 

sistema com regulagem através de 

manípulos rosqueáveis. Estofado em 

espuma de poliuretano injetada, 

moldada anatomicamente, densidade 

controlada de aproximadamente 58 a 54 

kg/m³ para o assento e encosto 

respectivamente, com espessura no 

centro da almofada de 

aproximadamente 50 mm. Revestidos no 

tecido 100% poliéster na cor preta. 

2.1.1. Assento: Largura de 500 mm; 

Profundidade da superfície do assento 

com 500 mm; Altura regulável para o 

sistema pneumático a gás em várias 

posições; Aceitamos uma variação de até 

5% nas medidas.2.1.2. Encosto: Largura 

de 450 mm; Altura de 360 mm com 

regulagem em pelo menos quatro 

posições, acionado através de painel 

integrado no contra encosto de maneira 

automática sem a utilização de 

manípulos de maneira que o usuário 

proceda as regulagens mesmo sentado; 

Aceitamos uma variação de até 5% nas 

medidas. 

2.1.3. Contra encosto e contra assento 

confeccionados em polipropileno 

 

 

PLAXMETAL 

- PREMIUM 

52373 

 

UN 

 

 

80 

 

R$ 690,00 
R$  55.200,

00 
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injetado de no mínimo 1 mm de 

espessura, com acabamento de bordas 

com utilização de perfil semi-rígido 

maciço tipo macho e fêmea fixados na 

própria capa para maior resistência do 

conjunto. 

2.2. Braços confeccionados em aço 

chapa de alumínio 5 mm de espessura, 

revestido em polipropileno injetado, 

com apoia braços confeccionados em 

poliuretano injetado de alta qualidade, 

braços com regulagem de altura em, no 

mínimo, 5 posições. Mecanismo com 

propriedade de livre flutuação de tensão 

regulável podendo ser travado em 4 

posições visando ao foi o constante e 

uniforme da região lombar. Para 

proteção e estética o sistema de 

inclinação deverá ser embutido em uma 

blindagem de ABS debaixo do assento. 

2.3. Base giratória com bucha em 

espoliestes (para evitar o desgaste das 

peças e surgimento de ruídos). 

Rolamento com esferas de aço 

envolvidas em corpo de polipropileno 

natural proporcionando suavidade e 

eficiência no movimento giratório. Mola 

amortecedora de alta resistência com 

diâmetro do fio aço mola de 6mm 

dimensionada para absorção de 

impactos provenientes do sentar brusco 

funcionando inclusive na regulagem 

mínima. Blindagem telescópica para 

total proteção dos mecanismos. Pé base 

com cinco pás em chapas de aço ABNT 

1010/1020 com espessura de 1,9 mm 

estampadas e dobradas, soldadas (solda 
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MIG) ao tubo central através de sistema 

que não permita falhas ou formação de 

bolhas com perfeito acabamento. Pás 

com capa de proteção em polipropileno 

na parte superior inteiriça, formando 

uma peça única, não se admitindo o uso 

de capas emendáveis. Rodízios: corpo 

com nylon natural injetado (material de 

baixo coeficiente de atrito e resistência à 

abrasão), roldanas duplas em nylon 

natural injetado, com movimentos 

independentes e fixadas em eixo 

horizontal disposto no corpo do rodízio 

produzido em aço ABNT 12L14 com 

diâmetro de 8 mm, eixo vertical em aço 

ABNT 12L14 zincado natural, com 

diâmetro de 11 mm fixado à base 

através de anel de pressão em aço. 

 

 

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 61/2021: 

 

1.2.1 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 
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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; 
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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 

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 
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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 todos os itens já montados, em perfeitas condições de uso, dentro do horário 

de expediente do Órgão. 

 f) Acondicionar os bens em embalagem individual adequada, com o menor volume possível; 

g) Utilizar materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte 

e o armazenamento; 

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; 

 

f) falhar na execução do contrato; 
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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 
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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 
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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. 

 

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: 
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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, 13 de dezembro 2021. 

 

 

 

  

 

 

 

Pelo TRE/AL: 

 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 

 

 

Pela EsFCEx/CSM: 

 

 

Sérgio Henrique Costa Chagas 

 

 

 

Pela Empresa: 

 

 

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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
À COMAP,
Para realização de checklist das Atas de Registro de

Preços nº 16-A/2021 (0987955) e 16-B/2021 (0987957).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 13/12/2021, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987959 e o código CRC F2D24A1D.
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: licitacoes@belchair.net.br
Data: 13/12/2021 06:40 PM
Assunto: Envio da Ata de Preços nº 16-A/2021 para assinatura

Prezado Senhor,

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 16-A/2021 para assinatura, preferencialmente, de forma digital.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol
CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Por gentileza, informar o recebimento deste e-mail.

 
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 PREÇO Nº
16-A-2021 - PA 0004246-03.2021.pdf

Tamanho:
281k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: licitacaotechmoveis@outlook.com
Data: 13/12/2021 06:44 PM
Assunto: Envio Ata de Registro de Preços nº 16-B/2021 para assinatura

Prezado Senhor,

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 16-B/2021 para assinatura, preferencialmente, de forma digital.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol
CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Por gentileza, informar o recebimento deste e-mail.

 
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 PREÇO Nº
16-B-2021 - PA 0004246-03.2021.pdf

Tamanho:
151k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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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: 29.209.847/0001-62 DUNS®: 944323394
Razão Social: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Nome Fantasia: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/01/2022
FGTS 19/12/2021
Trabalhista Validade: 13/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/01/2022
Receita Municipal Validade: 24/05/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 14/12/2021 17:57 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

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 22/12/2021
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: 14/12/2021 18:00 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0004246-03.2021.6.02.8000

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
 0977494 
 0987955 
 0987957 

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

 0989128 
 0989164 
 0989132

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/12/2021, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989166 e o código CRC 99DCBDEA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0989166, 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 14/12/2021, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989174 e o código CRC 14BE0014.

0004246-03.2021.6.02.8000 0989174v1

Despacho COMAP 0989174         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 584



07/01/2022 16:46 webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=OA9NY9MZLEALK&View=Message&Print=Yes&Number=3086&FolderID=2

webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=OA9NY9MZLEALK&View=Message&Print=Yes&Number=3086&FolderID=2 1/1

De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: licitacaotechmoveis@outlook.com
Data: 07/01/2022 04:45 PM
Assunto: Arp nº 16-B/2021 para assinatura

Prezados,

 
Reitero o envio da Ata de Registro de Preços nº 16-B/2021 para assinatura, preferencialmente, de forma digital.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol
CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
 
 
 
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
16-B-2021.pdf

Tamanho:
150k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: cmdoesfcexcms@gmail.com
CC: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 10/01/2022 03:45 PM
Assunto: Envio de Atas de Registro de Preços para assinaturas

Prezado Senhor Sérgio Henrique,

 
Seguem anexas, as Atas de Registro de Preços nºs 16-A/2021 e 16-B/2021, para assinatura, preferencialmente, de
forma digital.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol
CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
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 Tamanho: Tipo de Conteúdo:
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16-A-2021.pdf 341k application/pdf

Arquivo: Ata de Registro de Preços nº
16-B-2021.pdf

Tamanho:
468k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A/2021 

 

Processo nº 0004246-03.2021.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2021 

 

 

Aos 13 dias do mês de dezembro 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, 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 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita 

no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-62, sediada na Rua Angelina Micheilon, nº 285, sala 06, bairro Cristo 

Redentor, Caxias do Sul – RS, com telefone (54) 3066-7772, e-mail licitacoes@belchair.net.br, 

representada neste ato por Gilberto Perini, inscrito no RG sob o nº 1068486487, CPF 501.744.529‐34, 

para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos 

Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 61/2021, 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 61/2021: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UN. 

QUANT. 

TOTAL 

REGISTR

ADA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

1 

 

MODELO: 91F1 POLTRONA GIRATÓRIA 

ERGONÔMICA, TIPO DIRETOR, 

ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS REGULÁ

 

TOK 

PLAST 

 

UN 

 

 

415 

 

R$ 1.099,50 

 

R$ 456.292,50 
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VEIS 

RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 

Revestimento do assento e do encosto ‐

 Estofamento em espuma de poliuretano

 injetada isenta de CFC, alta resiliência, al

ta resistência a propagação de rasgo, alt

a tensão de alongamento e ruptura, baix

a fadiga dinâmica e baixa deformação pe

rmanente com densidade controlada de 

54 kg/m³, indeformável com espessura d

e 45 mm. 

O suporte lombar e os botões ajustáveis 

de acionamento deverão ser feitos de po

lipropileno na cor preta, com curso de 1

00 mm, com acabamento em 

zíper.   Revestimento em material microp

erfurado composto por polímeros à base 

de PVC com gramatura de 700 a 780 g/

m², espessura 0,80 a 0,90 mm, aditivado 

contra raios UV e com aditivos anticham

a.   Aceitamos uma variação de até 5% n

as medidas.   Braços anatômicos ‐  Braço

s reguláveis em formato “T” inclinado, co

m  acionamento de regulagem de altura 

em sete posições através de botão  sob 

o apoio, e regulagem de abertura lateral

 em até 3 cm através de  alavanca de pr

essão sob o assento, confeccionado com

 estrutura tubular  em aço elíptico 50 x 2

5 x 1,5 mm, com capa protetora e apoio

s superiores  em polipropileno de alta re

sistência.   Mecanismo em corpo de aço 

estampado com placa de fixação ao asse

nto fabricada em chapa de aço estampa

da com 2,5 mm de espessura.   Aceitam

os uma variação de até 5% nas medidas.

   Assento ‐  Formato retangular, medind

METAL  
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o aproximadamente 500 mm de 

largura, com profundidade de aproximad

amente 510 mm, e quinas 

arredondadas nas extremidades.   Parte i

nterna em compensado multilâminas de 

madeira proveniente de  reflorestamento,

 moldada anatomicamente a quente e es

pessura final de  10,5 mm. 

Encosto ‐  Em formato anatômico com a

poio lombar regulável, medindo 590  m

m de altura, com largura iniciando com 

480 mm na parte inferior e  finalizando c

om 400 mm na parte superior..   Inserto 

do encosto em formato retangular, confe

ccionado em madeira compensada multil

aminada, com lâminas de madeira prove

niente de 

reflorestamento (pinus e eucalipto) interc

alada entre si, coladas com resina a base

 de ureia/formol com baixa emissão de f

ormaldeído, prensada a 

quente, com 10,5 mm de espessura final.

   Estofamento realizado em espuma de 

poliuretano injetada isenta de CFC,  com

 alta resiliência, alta resistência a propag

ação de rasgo, alta tensão de  alongame

nto e ruptura, baixa fadiga dinâmica e ba

ixa deformação 

permanente com densidade controlada d

e 54 kg/m³, indeformável com  espessur

a de 45 mm.   O suporte lombar e os bo

tões ajustáveis de acionamento são feito

s de  polipropileno na cor preta, com cur

so de 100 mm, com acabamento em  zíp

er.   Revestimento em material microperf

urado composto por polímeros a base  d

e PVC com gramatura de 700 a 780 g/m
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², espessura 0,90 mm, aditivado  contra r

aios UV e com aditivos antichama.   Acei

tamos uma variação de até 5% nas medi

das.   Mecanismos do Assento, Encosto e

 Base ‐  Mecanismo sincronizado de  incli

nação entre encosto e assento com acio

namento através de alavanca  com botão

 de desbloqueio de movimento. Este mo

vimento permite que o  apoio lombar da

 poltrona mantenha contato com a regiã

o lombar do  usuário no movimento de r

eclinação, pois o deslocamento do encos

to e  assento é realizado na proporção 2:

1 respectivamente.   Regulagem de inclin

ação do encosto com mín 5 estágios e si

stema de livre  flutuação.   Regulagem d

e tensão do movimento de reclinação re

alizada através de  alavanca localizada so

b o assento.   Sistema anti‐

impacto que impede o choque do encos

to com o usuário ao  desbloquear o mes

mo.   Coluna giratória com regulagem d

e altura por acionamento a gás com curs

o  de mín 100 mm, confeccionado em aç

o tubular SAE 1008/1010 ‐  BFDQ –  50,8

0 x 1,50 mm, com diâmetro externo de 

mín 28 mm, com conificação  inferior e s

uperior. Bucha guia do sistema giratório 

com regulagem de mín  100 mm de altu

ra, injetada em POM (Poli Oxi Metileno ‐

 Poliacetal  Copolímero), com ajuste H7 (

0,02 mm), material este de alta resistênci

a ao  desgaste e com lubrificação própri

a permitindo maior facilidade na  regula

gem de altura e suavidade no moviment

o giratório.   Pistão a gás provido de cor

po metálico em tubo de aço mín ø28 m
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m,  usinado em retifica cilíndrica com tra

tamento cromado, haste em aço  cilíndri

co com rolamento em aço e amortecedo

r em PVC, acoplada a coluna  através de 

anel elástico.   Pistões a gás para regula

gem de altura em conformidade com a 

norma DIN  4550, classe 4, fixados ao tu

bo central através de porca rápida. Base 

com  acabamento texturizado, fabricada 

por processo de injeção em poliamida 6  

com máx 30% de fibra de vidro. 

Cinco hastes em formato piramidal, que 

permite junção de rodízios ou  sapatas p

lásticas deslizantes por meio de pino de 

encaixe com máx 11 mm  de diâmetro.   

Rodízios com roldana e capa injetada em

 Nylon 6 na cor preta, com ótima  resistê

ncia à abrasão, de duplo giro, as roldana

s com no mín 65 mm de  diâmetro, com

 pista injetada em poliuretano, com hast

e HGA  confeccionado em aço BTC de 1

1 mm, dotado de anel elástico em aço c

om  diâmetro mín de 11 mm. Possui eix

o em aço BTC 1003/1005 horizontal de  l

igação entre as rodas.   As partes metálic

as submetidas à pintura devem receber t

ratamento de  fosfatização à base de zin

co, através de processo eletrostático com

 tinta  epóxi pó texturizada, polimerizada

 a 200°C, com película de no mínimo 70  

mícrons. 

 

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 61/2021: 

 

1.2.1 Cadastro reserva para o item 1: 
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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 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. 

 

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 todos os itens já montados, em perfeitas condições de uso, dentro do horário 

de expediente do Órgão. 

 f) Acondicionar os bens em embalagem individual adequada, com o menor volume possível; 

g) Utilizar materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte 

e o armazenamento; 

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: 
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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; 
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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. 

 

6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
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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. 

 

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
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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. 
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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, 13 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

            Pelo TRE/AL: 

 

 

                                             Desembargador Otávio Leão Praxedes 

 

Presidente 

 

 

Pela EsFCEx/CSM: 

 

 

Sérgio Henrique Costa Chagas 

 

 

 

Pela Empresa: 

 

 

Gilberto Perini 

 

 

GILBERTO 
PERINI:50174
452934

Assinado de forma digital por 
GILBERTO PERINI:50174452934 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, 
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), 
ou=22949096000171, ou=presencial, 
cn=GILBERTO PERINI:50174452934 
Dados: 2022.01.07 15:51:21 -03'00'
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-B/2021 

 

Processo nº 0004246-03.2021.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2021 

 

 

Aos 13 dias do mês de dezembro 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 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no  CNPJ sob o número 32.300.172/0001-77, sediada na Rua 

Santo Amaro, nº 64, bairro Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-290, com telefone (79) 3019-8591, e-mail 

licitacaotechmoveis@outlook.com, representada neste ato por Cristiane Menezes de Freitas, inscrita no 

RG sob o nº 3.183.109-5 SSP/SE, CPF 026.982.575-4, para eventual fornecimento dos materiais abaixo 

relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 61/2021, 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 61/2021: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UN. 

QUANT. 

TOTAL 

REGISTRA

DA 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

CRISTIANE 
MENEZES DE 
FREITAS:02698257
547

Assinado de forma digital 
por CRISTIANE MENEZES 
DE FREITAS:02698257547 
Dados: 2022.01.10 
08:34:06 -03'00'
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2 

CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, 

ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS 

REGULÁVEIS RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG 

2.1. Assento e encosto separados e 

interligados através de mecanismo de 

regulagem de inclinação do encosto 

com no mínimo quatro posições de 

travamento tipo back system 

comandado por alavanca sob o assento 

na parte traseira, não se admitindo o 

sistema com regulagem através de 

manípulos rosqueáveis. Estofado em 

espuma de poliuretano injetada, 

moldada anatomicamente, densidade 

controlada de aproximadamente 58 a 54 

kg/m³ para o assento e encosto 

respectivamente, com espessura no 

centro da almofada de 

aproximadamente 50 mm. Revestidos no 

tecido 100% poliéster na cor preta. 

2.1.1. Assento: Largura de 500 mm; 

Profundidade da superfície do assento 

com 500 mm; Altura regulável para o 

sistema pneumático a gás em várias 

posições; Aceitamos uma variação de até 

5% nas medidas.2.1.2. Encosto: Largura 

de 450 mm; Altura de 360 mm com 

regulagem em pelo menos quatro 

posições, acionado através de painel 

integrado no contra encosto de maneira 

automática sem a utilização de 

manípulos de maneira que o usuário 

proceda as regulagens mesmo sentado; 

Aceitamos uma variação de até 5% nas 

medidas. 

2.1.3. Contra encosto e contra assento 

confeccionados em polipropileno 

 

 

PLAXMETAL 

- PREMIUM 

52373 

 

UN 

 

 

80 

 

R$ 690,00 
R$  55.200,

00 
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injetado de no mínimo 1 mm de 

espessura, com acabamento de bordas 

com utilização de perfil semi-rígido 

maciço tipo macho e fêmea fixados na 

própria capa para maior resistência do 

conjunto. 

2.2. Braços confeccionados em aço 

chapa de alumínio 5 mm de espessura, 

revestido em polipropileno injetado, 

com apoia braços confeccionados em 

poliuretano injetado de alta qualidade, 

braços com regulagem de altura em, no 

mínimo, 5 posições. Mecanismo com 

propriedade de livre flutuação de tensão 

regulável podendo ser travado em 4 

posições visando ao foi o constante e 

uniforme da região lombar. Para 

proteção e estética o sistema de 

inclinação deverá ser embutido em uma 

blindagem de ABS debaixo do assento. 

2.3. Base giratória com bucha em 

espoliestes (para evitar o desgaste das 

peças e surgimento de ruídos). 

Rolamento com esferas de aço 

envolvidas em corpo de polipropileno 

natural proporcionando suavidade e 

eficiência no movimento giratório. Mola 

amortecedora de alta resistência com 

diâmetro do fio aço mola de 6mm 

dimensionada para absorção de 

impactos provenientes do sentar brusco 

funcionando inclusive na regulagem 

mínima. Blindagem telescópica para 

total proteção dos mecanismos. Pé base 

com cinco pás em chapas de aço ABNT 

1010/1020 com espessura de 1,9 mm 

estampadas e dobradas, soldadas (solda 
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MIG) ao tubo central através de sistema 

que não permita falhas ou formação de 

bolhas com perfeito acabamento. Pás 

com capa de proteção em polipropileno 

na parte superior inteiriça, formando 

uma peça única, não se admitindo o uso 

de capas emendáveis. Rodízios: corpo 

com nylon natural injetado (material de 

baixo coeficiente de atrito e resistência à 

abrasão), roldanas duplas em nylon 

natural injetado, com movimentos 

independentes e fixadas em eixo 

horizontal disposto no corpo do rodízio 

produzido em aço ABNT 12L14 com 

diâmetro de 8 mm, eixo vertical em aço 

ABNT 12L14 zincado natural, com 

diâmetro de 11 mm fixado à base 

através de anel de pressão em aço. 

 

 

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 61/2021: 

 

1.2.1 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 
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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; 

CRISTIANE MENEZES 
DE 
FREITAS:02698257547

Assinado de forma digital por 
CRISTIANE MENEZES DE 
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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 

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 
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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 todos os itens já montados, em perfeitas condições de uso, dentro do horário 

de expediente do Órgão. 

 f) Acondicionar os bens em embalagem individual adequada, com o menor volume possível; 

g) Utilizar materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte 

e o armazenamento; 

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; 

 

f) falhar na execução do contrato; 
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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 
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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 
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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. 

 

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: 
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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, 13 de dezembro 2021. 

 

 

 

  

 

 

 

Pelo TRE/AL: 

 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 

 

 

Pela EsFCEx/CSM: 

 

 

Sérgio Henrique Costa Chagas 

 

 

 

Pela Empresa: 

 

 

Cristiane Menezes de Freitas 
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: sac.esfcex@gmail.com, digolila@gmail.com
Data: 12/01/2022 05:46 PM
Assunto: Atas de Registro de Preços nºs 16-A/2021 e 16-B/2021 para assinatura

Prezado Senhor Sérgio Henrique,

 
Reitero o envio das Atas de Registro de Preços nºs 16-A/2021 e 16-B/2021, para assinatura, preferencialmente, de
forma digital.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol
CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
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
16-A-2021.pdf

Tamanho:
341k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Ata de Registro de Preços nº
16-B-2021.pdf

Tamanho:
468k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: sac.esfcex@gmail.com, digolila@gmail.com
Data: 19/01/2022 06:54 PM
Assunto: Atas de Registro de Preços para assinatura

Prezado Senhor Sérgio Henrique,

 
Informo que as Atas de Registro de Preços nºs 16-A/2021 e 16-B/2021 estão sendo enviadas pela terceira vez para
assinatura.

 
Solicito, por gentileza, que sejam assinadas preferencialmente, de forma digital e devolvidas com a maior brevidade
possível, dado o tempo transcorrido.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol
CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail

 
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
16-A-2021.pdf

Tamanho:
341k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Ata de Registro de Preços nº
16-B-2021.pdf

Tamanho:
468k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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CERTIDÃO

Certifico, nesta data, que  as Atas de Registro de Preços
nºs 16-A/2021 (0999330) e 16-B/2021 (0999332), foram assinadas
pelas respectivas empresas e em seguida, enviadas à ESCOLA DE
FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR/BA
(EsFCEx/CSM) para coleta de assinatura do representante, por três
vezes consecutivas (0998099, 0999351 e 1002349), sem retorno até
o momento.

O telefone informado nas atas (73-3634-3461) e o
encontrado após pesquisa atravès da internet (71-3205-8800), não
funcionam.  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 20/01/2022, 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
1002788 e o código CRC 7F3AF6B5.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2022.
À SLC, para promover a notificação do órgão

interessado por ofício, expedido pelos Correios, com AR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/01/2022, às 19:34, 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
1003017 e o código CRC F8CCF103.

0004246-03.2021.6.02.8000 1003017v1
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Ofício nº 158 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 21 de janeiro de 2022.

Ao Senhor

Sérgio Henrique Costa Chagas

Representante da ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO -
SALVADOR/BA (EsFCEx/CSM)

Rua Território do Amapá, nº 455 – Pituba

CEP: 41830-540 – Salvador/BA

 

Assunto:  Encaminha. Vias. Atas de Registro de Preços nºs 16-A/2021 e 16-B/2021,
para coleta de assinaturas. Processo SEI nº 0004246-03.2021.6.02.8000.

 

           Prezado Senhor,

 

          Por condução deste instrumento, seguem a inclusa documentação, tratando-se
das Atas de Registro de Preços nºs 16-A/2021 e 16-B/2021, Processo SEI no 0004246-
03.2021.6.02.8000, firmada pelo  Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO – SALVADOR/BA, como Orgão
Participante, para fins de coleta de assinaturas.

           Informamos que as referidas Atas foram enviadas por três vezes consecutivas,
via e-mail, mas até o momento não foram devolvidas.

           Sendo assim, solicitamos que sejam assinadas preferencialmente, de forma
digital e devolvidas para o e-mail slc@tre-al.gov.br, com a maior brevidade possível,
dado o tempo transcorrido.

          Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02
(duas) vias, assinar, rubricar as demais folhas e devolver para o endereço:

           Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

           COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar

           Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol

Ofício 158 (1003327)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 619



          CEP. 57051-090 - Maceió/AL

          Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

 

                                                               Atenciosamente,

                                                      Andréa de Albuquerque César

                                Chefe da Seção de Licitações e Contratos, em Substituição

                                                 SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br

                                                          (82) 2122.7764/7765

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 21/01/2022, 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
1003327 e o código CRC D47ABB9B.

0004246-03.2021.6.02.8000 1003327v6
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
 
À SPAE.
Senhor Chefe,
Faço remessa dos autos a essa unidade para

expedição do Ofício nº 158/2022/SLC ao destinatário, para
envio das Atas de Registro de Preços sob eventos SEI
0999330 e 0999332, com Aviso de Recebimento - AR. 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 21/01/2022, às 13:01, 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
1003348 e o código CRC A5957603.
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CERTIDÃO

Certifico que o Ofício 158/2022 - SLC foi expedido em 24
de janeiro de 2022. (DY 295 069 655 BR).

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Chefe de
Seção Substituto, em 24/01/2022, às 16:53, 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
1004017 e o código CRC 68C13EC1.
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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: 18/02/2022 13:39:27
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6955138
   Data prevista de publicação: 21/02/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14281469 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 16-A-2021 -BELCHAIR
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-4246-03.2021.rtf

970ca0719bd1a5c0
84b6ff67126a7884 5,00 R$

165,20

14281470 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 16-B-2021 -TECH
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA-4246-03.2021.rtf

e9ca575f0d7585c1
4526cc1f0a31a253 5,00 R$

165,20

14281471 Extrato do 1A Termo Aditivo ao Contrato nA 14-2021 -
ORGANIZAAAO MIRIM-U.DOS PALMARES-2888-03.2021.rtf

a8e8bae35aedabfd
d4af1a8afacd531c 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 14,00 R$
462,56
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº processo: 00272/2021 Objeto: assinatura de bases de dados em meio digital, nas áreas
de conhecimento correlatas à atuação do Conselho Nacional de Justiça. Contratadas:
Minha Biblioteca Ltda; Editora Revista dos Tribunais Ltda e V3 Services Informações e
Consultoria Ltda. CNPJs: 13.183.749/0001-63; 60.501.293/0001-12 e 12.422.562/0001-02,
respectivamente. Fundamento Legal: caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Valores: R$
75.840,00 (setenta e cinco mil oitocentos e quarenta reais), Minha Biblioteca Ltda; R$
69.810,00 (sessenta e nove mil oitocentos e dez reais), Editora Revista dos Tribunais Ltda;
e R$ 98.127,56 (noventa e oito mil cento e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos),
V3 Services Informações e Consultoria Ltda; totalizando o valor de R$ 243.777,56 (duzentos
e quarenta e três mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).
Declaração de Inexigibilidade: em 14/02/2022, por Getúlio Vaz, Secretário de
Administração, CPF nº 151.348.651-91. Ratificação: em 15/02/2022, Johaness Eck, Diretor
Geral em Substituição, CPF n° 006.583.638-32.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - UASG 40003

Nº Processo: 085992021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de fornecimento de créditos (pré payment) do AZURE, Monetary Commitment,
pelo período de 36 meses, conforme as condições e especificações estabelecidas nos
Anexos I, II e III deste Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/02/2022 das 08h08 às
17h59. Endereço: Saf Sul Quadra 02 Lote 05 Edificion Premium, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/40003-5-00005-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 21/02/2022 às 08h08 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/03/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

VANIA ALVES DE SOUZA CAMPANATE
Pregoeira

(SIASGnet - 18/02/2022) 40003-00001-2022NE000001

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n. 12/2022, firmado entre o CNJ e a Associação Paranaense de Cultura -
APC/Pontifícia Universidade Católica do Paraná. CNPJ: 76.659.820/0003-13. Processo SEI n.
10636/2021. Objeto: realização de pesquisa intitulada "Comportamento judicial em relação
à Convenção Americana de Direitos Humanos". Procedimento Licitatório: Dispensa de
Licitação. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Valor: R$ 377.618,00. Programa de Trabalho:
167507. Natureza de Despesa: 3.3.90.39. Data da Assinatura: 18/02/2022. Vigência: 12
(doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável nos termos da Lei.
Signatários: pelo CNJ, Johaness Eck - Diretor-Geral, pela Contratada, Délcio Afonso
Balestrin.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 2/2022

O Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Pregoeira, publica o Resultado de
Julgamento do Pregão Eletrônico nº 2/2022, que tem por objeto o registro de preços para
eventual aquisição de embalagens de papelão para as urnas eletrônicas modelos UE2009,
UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015, à empresa Max Filipe Hoyer da Silva Costa, CNPJ
00.626.015/0001-60.

MÔNICA ROMEIRO COSTA BRÍGIDO
Pregoeira

(SIDEC - 18/02/2022) 070001-00001-2022NE999999

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

No processo nº: 2021.00.000001517-2. Objeto: Prestação de serviço de atendimento em
Unidade de Tratamento Intensivo - UTI Móvel. Contratado: Sistema de Emergência Móvel
de Brasília Ltda. Fundamento Legal: Artigo 24, Inc. V, da Lei nº 8.666/93. Valor: R$
65.630,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais). Reconhecimento Da Dispensa:
em 15/02/2022, por José Rodrigues de Araújo Neto, Secretário de Administração
Substituto. Ratificação: em 15/02/2022, por Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral.

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES
SEÇÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato-TSE nº 6/2022, firmado entre o TSE e a Câmara Brasileira do Livro, CNPJ
60.792.942/0001-81. OBJETO: Prestação de serviço de atribuição de 40 números de ISBN
(International Standard Book Number) para as publicações editoradas pelo TSE. VALOR DO
CONTRATO: R$880,00. FUNDAMENTO: art. 24, II, da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 17/2/2022.
VIGÊNCIA: A partir da publicação no DOU e duração de 12 meses. ASSINAM: Adaires Aguiar
Lima, Secretária de Administração, pelo TSE; e Vitor Tavares da Silva Filho, Representante
Legal, pela empresa. PA SEI 2021.00.000009945-7.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 - UASG 90026

Nº Processo: 0003764-72.2021.4. Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e
lixeiras contêineres, destinados a atender as unidades e seções do Conselho da Justiça
Federal, bem como as atividades diárias de copa, limpeza e conservação predial.. Total
de Itens Licitados: 12. Edital: 21/02/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59.
Endereço: Sces, Lote 09, Trecho 03, Polo 08, - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/90026-5-00007-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 21/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
11/03/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Considerando
as limitações do sistema Comprasnet, prevalecerão as especificações descritas no
edital..

JESSICA SILVA DAMASIO
Pregoeira

(SIASGnet - 17/02/2022) 90026-00001-2022NE000001

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo STJ 15676/2021. Contrato STJ 20/2022. CONTRATADA: ENGEMIL - Engenharia,
Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda. CNPJ: 04.768.702/0001-70. OBJETO:
Prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra para
operação, manutenção preditiva, preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem
os sistemas instalados nos imóveis do CONTRATANTE. FUNDAMENTO: Leis 8.666/1993 e
10.520/2002; Decretos 10.024/2019, 9.507/2018 e 8.538/2015; Resolução CNJ 169/2013.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 17/2022. ASSINATURA: 17/02/2022. VIGÊNCIA:
16/03/2022 a 15/09/2024. VALOR DO CONTRATO: R$ 4.517.239,50. CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO: P.T.R. 203839, E.D. 339037. NE: 2022NE318, Global, no VALOR de R$
1.641.263,68, em 04/02/2022. SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO -
SAD/STJ, e MATHEUS ANTÔNIO MILITÃO DE MENEZES - Contratada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO STJ 001837/2022. Termo de Credenciamento PRÓ-SER STJ n. 8/2022.
CREDENCIADA: CIRO - CLÍNICA INTEGRADA DE REABILITAÇÃO ORAL S/S LTDA. CNPJ:
00.823.721/0001-00. OBJETO: Prestação de Serviços de Assistência e Atendimento à Saúde
aos beneficiários do Programa de Assistência aos Servidores do STJ - PRÓ-SER.
FUNDAMENTO: Artigo 230 da Lei n. 8.112/90, Lei n. 8.666/93 e AD STJ n. 82/2007.
ASSINATURA: 17/02/2022. VIGÊNCIA: 06/03/2022 a 05/03/2025. SIGNATÁRIOS: Luiz Antonio
de Souza Cordeiro - SAD/STJ; Maria Angelica Ribeiro Braga - Credenciada.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - UASG 80001

Nº Processo: 6000179/2022-00. Objeto: Registro de preço para futura aquisição
de webcams.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/02/2022 das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h59. Endereço: Safs Quadra 08, Conjunto A, Bloco A, Sala A3.41, Asa Sul -
BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/80001-5-00023-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 21/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 08/03/2022 às 14h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/02/2022) 80001-00001-2022NE000001

S EC R E T A R I A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 6001991/2021-00. Inspetoria São João Bosco. CNPJ 33.583.592/0001-70.
5º termo aditivo ao contrato DI-004/2018 - prestação de serviços para implantação do
programa adolescente-aprendiz no âmbito do TST. Prorrogação por 12 meses, a contar de
18/4/2022 até 17/4/2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. As
despesas oriundas deste contrato correrão à conta de recursos orçamentários consignados
ao contratante, conforme notas de empenho a serem expedidas oportunamente.
Assinatura: 16/2/2022. Pelo Contratante: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,
Presidente do TST. Pela Contratada: Moacir José Scari, Procurador.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 - UASG 60001

Nº Processo: 000915/22-00.162. Objeto: Aquisição de material informacional..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/02/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: P¢ Dos
Tribunais Superiores - Ed.sede Stm, Sala 1301, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/60001-5-00007-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 21/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/03/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANGELICA CARMO ARAUJO
Pregoeira

(SIASGnet - 18/02/2022) 60001-00001-2022NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: W.A. Siqueira Engenharia Ltda.; Objeto: Prestação de
serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, para a operação e
manutenção das instalações de média e baixa tensão e do sistema de proteção contra
descargas atmosféricas dos prédios ocupados por este E. Tribunal, compreendendo o
fornecimento de todo o material de consumo e insumos necessários; Fundamento Legal:
Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº
007/2021; Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 33.90.37.04; PTR: 168.413; O valor
GLOBAL estimado do Contrato: R$ 1.411.699,66 (Um milhão, quatrocentos e onze mil,
seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos); Data da assinatura:
14/02/2022; Proc. nº TRF2-EOF-2021/00003; Contrato nº TRF2-CON-2022/00023.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 183/2021. CONVENENTES: Tribunal Regional Federal da
4ª Região e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. OBJETO: Somente a cessão do
direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o Cessionário,
para utilização em base única, com anuência para inclusão dos Conselhos Regionais de
Arquitetura e Urbanismo em sua base única multiórgãos. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da
Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 21/02/2022 a 21/02/2027. P.A. 0006292-73.2021.4.04.8000.
ASSINATURA: Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF 4ª
Região, em 08/02/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-A/2021; Proc. SEI nº 0004246-03.2021.6.02.8000; PE nº 61/2021, tendo
como Órgão Participante a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO -
SALVADOR/BA (EsFCEx/CSM). 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;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 07/01/2022; Objeto: Registro de Preços para aquisição de material permanente -
Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade,
marca, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 61/2021, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ 29.209.847/0001-62, Item 01, unidade, TOK
PLAST, 415, R$ 1.099,50, R$ 456.292,50.
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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-B/2021; Proc. SEI nº 0004246-03.2021.6.02.8000; PE nº 61/2021, tendo como
Órgão Participante a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO - SALVADOR / BA
(EsFCEx/CSM). 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; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 10/01/2022;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material permanente - Poltronas Giratórias e
Cadeiras Giratórias; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, marca, quantidade,
valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 61/2021, no site: www.tre-
al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); TECH MOVEIS
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, CNPJ 32.300.172/0001-77, Item 02,
unidade, PLAXMETAL - PREMIUM 52373, 80, R$ 690,00, R$ 55.200, 00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2021; Processo SEI nº 0002888-
03.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº 8.666/1993 e alterações; Partes: União, através do
TRE/AL, CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38, e a ORGANIZAÇÃO MIRIM DE UNIÃO DOS
PALMARES, CNPJ sob o nº 12.488.482/0001-50; Objeto: diminuição do quantitativo dos
bens doados, que estão relacionados no Anexo I do Contrato nº 14/2021, que trata da
doação de bens móveis permanentes (equipamentos de informática), pertencentes ao
DOADOR, que foram classificados pela Comissão de Desfazimento de Bens Móveis, nos
autos do processo SEI nº 0002888-03.2021.6.02.8000 como ociosos. Assinatura:
19/01/2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretária de Administração do TRE/AL, em substituição, no uso de suas
atribuições regimentais, considerando o que consta nos autos do Processo SEI 0001217-
76.2020.6.02.8000, vem proceder à NOTIFICAÇÃO da empresa RP DE SOUZA, inscrita no
CNPJ sob o nº 19.577.356.0001-10, em razão de descumprimento contratual (PA nº
0004542-93.2019.6.02.8000; PE nº 37/2019; ARP nº 08-B/2019), a fim de que a referida
empresa apresente defesa/justificativas acerca de inexecução total da obrigação assumida,
uma vez que a referida empresa se encontra em lugar incerto e não sabido. O inteiro teor
do processo poderá ser disponibilizado, caso o notificado tenha interesse, mediante
solicitação feita através do e-mail: slc@tre-al.jus.br. O notificado terá um prazo de 5 dias
úteis para proceder à referida solicitação.

ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo:(PAD) 17725/2017 TRE-AM Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.
02/2018, de locação de imóvel para abrigar o cartório da 19° ZE - São Gabriel da
Cachoeira/AM. LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR (A):
VALDEMIR LIMA DA SILVA. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores,
em especial o seu Art. 62, § 3º, 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). DO
PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de vigência é de 12 (doze) meses, ou seja, de 20/02/2022 a
19/02/2023. DO PREÇO: preço mensal de R$ 4.656,88 (quatro mil, seiscentos e cinquenta
e seis reais e oitenta e oito centavos). Data da Assinatura: 17/02/2022. Assinam: Desdor.
Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, o Senhor VALDEMIR LIMA DA
SILVA, pelo (a) Locador (a).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 98/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ELETROQUIP COMÉRCIO E LICIT AÇÕ ES
LTDA, para eventual aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio e Vídeo.
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 nº 0002106-
12.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
18/02/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Letícia
Caroline Limão, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 27 RÉGUA DE TOMADA
Marca/Modelo: CTC

500 R$ 33,50

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 107/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa TAMIRES SILVA SANTOS 03946660541,
para eventual aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio e Vídeo.
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 nº 0002106-
12.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
18/02/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Tamires Silva
Santos Nascimento, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 23 CAIXA DE CABO DE REDE
M a r c a / Fa b r i c a n t e / M o d e l o :
Deko

40 R$ 257,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Aditivo ao Contrato n.º 06/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI. OBJETO: Prorrogação
de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI: 0052067-
87.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 18/02/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA, e o Sr. Rafael Beda Gualda, pela Contratada.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 6/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
02/02/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de prestação de serviço continuado de
assistência à saúde ou cobertura de custos assistenciais através de plano privado, com
coparticipação de 30%

RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA
Diretor-geral do Tre-ba

(SIDEC - 18/02/2022) 070013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE COOPERAÇÃO

Espécie: PACTO DE COOPERAÇÃO. As Partes: O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEA R Á
e as seguintes zonas eleitorais: 16ª ZE - Missão Velha; 121ª ZE - Sobral; 121ª 121ª -
Forquilha. Objeto: Pacto de Cooperação consiste no estabelecimento de um programa
COOPERATIVO entre o TRE/CE e a PREFEITURA, Objetivando o favorecimento de melhores
condições de estrutura e funcionamento para o Cartório Eleitoral, bem como o apoio
necessário ao desenvolvimento do processo eleitoral. Fundamento: O presente Pacto tem
como fundamento a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar n.º
101/00, bem como no Processo Administrativo Digital n.º 2340/2021 TRE-CE. Assinam: pelo
TRE/CE, Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, Presidente, e pelas Prefeituras,
seus respectivos Prefeitos. Data: 16/02/2022.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: a contratação de prestação de serviços técnicos
profissionais especializados de capacitação para realização do Programa de
Desenvolvimento de Sucessores - PDS 2022. Contratado: A. A. CABRAL DE C. PEREIRA ,
CNPJ:16.526.784/0001-26. Valor: R$ 22.500,00. (vinte e dois mil e quinhentos reais).
Fundamento: art. art. 25, II c/c o art. 13, VI, da Lei n º 8.666/93, e Processo PAD n.º
2246/2022. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data:
16/02/2022.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 4/2021 celebrado com a empresa
TRANSÁGUA TRANSPORTES DE ÁGUA LTDA. Objeto: a fim de reajustar, retroativamente a
14 de janeiro de 2022, o valor do contrato no percentual de 10,38% (dez vírgula trinta e
oito por cento), correspondente ao IPCA acumulado de 12 meses para o mês de janeiro de
2022, compreendendo doravante os valores de R$ 1.556,36 (mil, quinhentos e cinquenta e
seis reais e trinta e seis centavos) mensais para a coleta de resíduos sólidos; e, R$ 263,81
(duzentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) para cada um dos 20 (vinte)
contêineres para remoção de entulho; perfazendo, portanto, um valor total de R$
23.952,46 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis
centavos). Fundamento: na Lei n.º 8.666/93, Contrato N.º 4/2021 e na autorização do
Diretor-Geral, contida no PAD n.º 2827/2022. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE. DATA: 17/02/2022.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 12º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 23/2019 celebrado com a empresa
PROTEMAXI SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI. Objeto: Recalcular, para os postos
já implantados há 1 (um) ano ou mais, os itens não renováveis da planilha de custos e
formação de preços da CONTRATADA, contidos nos módulos 3 e 4, em consonância com o
disposto no Anexo VII-F, da IN SEGES/MPDG n° 5/2017, de 26 de maio 2017. Os valores
mensais por posto a partir de maio de 2021 passam a ser os previstos no quadro constante
nesse apostilamento. A vigência deste apostilamento retroage a 28 de maio de 2021. Os
valores repactuados estão em conformidade com as planilhas de custos e formação de
preços anexadas a este Termo, que passam a integrar o Contrato. Fundamento: o art. 40,
XI, da Lei n.º 8.666/93 e o art. 12 do Decreto n.º 9.507/2018, c/c Cláusula 4.4 do Contrato
n.º 23/2019 e na autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º 16.580/2021. Assina,
pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 17/02/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 0005650-24.2021.6.08.8000. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratada: Open Treinamentos Empresariais Ltda. CNPJ: 09.094.300/0001-51.
Objeto: participação de 05 (cinco) servidores deste Tribunal no curso "EFD-REINF e
DCTFWEB para órgãos públicos". Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93.
Valor total: R$ 5.948,00. Data de Reconhecimento: 11/02/2022, pela Ilma. Sra. Leila de
Almeida Gomes, Diretora-Geral do TRE/ES em substituição. Data da ratificação:
17/02/2022, pelo Exmo. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
Presidente do TRE/ES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - UASG 70023

Nº Processo: 21.0.000012719-9. Objeto: Fornecimento e instalação de
uma porta detectora de metal, para ser instalada no Edifício Ialba Luza,
localizado em Goiânia - GO, abrangendo o fornecimento de peças,
equipamentos e serviços em regime de empreitada por preço global, incluindo
garantia pelo período mínimo de 01 (um) ano, conforme condições,
especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/02/2022 das 09h00 às 17h59. Endereço:
Praca Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou
https://www.gov.br/compras/edital/70023-5-00009-2022. Entrega das Propostas:
a partir de 21/02/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 09/03/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 17/02/2022) 70023-00001-2022NE000039

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
S EC R E T A R I A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico: 51/2021. SEI Nº. 0010320-77.2021.6.27.8000. OBJETO: aquisição de
materiais de consumo (itens diversos). Fornecedores registrados: ARP nº. 01/2022 - DPS
GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 64.106.552/0001-61 -
Item 1 - Valor unitário: R$ 15,79 - Qtde: 3820; ARP nº. 02/2022 - L S VIEIRA - CNPJ:
29.028.467/0001-21 - Item 2 - Valor unitário: R$ 9,24 - Qtde: 2100; Item 3 - Valor
unitário: R$ 5,28 - Qtde: 730; Item 4 - Valor unitário: R$ 23,80 - Qtde: 270. A Ata de
Registro de Preços será válida por 12 (doze) meses, a contar da assinatura, e estará
disponível no sítio http://www.tre-ma.jus.br/transparencia/compras/atas-de-registro-de-
precos.

São Luís, 18 de fevereiro de 2022.
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES

Diretor-Geral

Publicação DOU- extrato das ARP's 16-A e 16-B/2021 (1016937)         SEI 0004246-03.2021.6.02.8000 / pg. 651



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

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.

À PREG,

 

Para registro no SIASG das  ARP's nºs 16-A/2021 e 16-B/2021. 

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão das referidas atas.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 21/02/2022, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017047 e o código CRC 17555B7F.

0004246-03.2021.6.02.8000 1017047v1
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: licitacoes@belchair.net.br
Data: 21/02/2022 06:09 PM
Assunto: Envio. ARP nº 16-A/2021 para acompanhamento

Prezados,

 
Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 16-A/2021, para acompanhamento das cláusulas ali dispostas.

 
 
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexados:

Arquivo: ARP 16-A-
2021.pdf

Tamanho:
507k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: licitacaotechmoveis@outlook.com
Data: 21/02/2022 06:24 PM
Assunto: Envio. ARP nº 16-B/2021 para acompanhamento

Prezados,

 
Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 16-B/2021, para acompanhamento das cláusulas ali dispostas.

 
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ARP 16-B-
2021.pdf

Tamanho:
481k

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

 

Ofício nº 459 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 21 de fevereiro de 2022.

Ao Senhor

Sérgio Henrique Costa Chagas

Representante da ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO -
SALVADOR/BA (EsFCEx/CSM)

Rua Território do Amapá, nº 455 – Pituba

CEP: 41830-540 – Salvador/BA

 

Assunto:  Encaminha. Vias. Atas de Registro de Preços nºs 16-A/2021 e 16-B/2021,
para acompanhamento. Processo SEI nº 0004246-03.2021.6.02.8000.

 

Prezado Senhor,

Por condução deste instrumento, seguem a inclusa documentação, tratando-se das
Atas de Registro de Preços nºs 16-A/2021 e 16-B/2021, Processo SEI no 0004246-
03.2021.6.02.8000, firmada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a
ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO – SALVADOR/BA, como Orgão
Participante, para fins de acompanhamento das cláusulas ali dispostas.

Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo

SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br

(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 21/02/2022, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017178 e o código CRC 00A14A39.

0004246-03.2021.6.02.8000 1017178v2
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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 fevereiro de 2022.
À SPAE,
Para envio do Ofício nº 459/2021, que encaminha

as ARP's 16-A/2021 (1016012) e 16-B/2021 (1016015).
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 21/02/2022, às 18:55, 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
1017185 e o código CRC 7797AF69.

0004246-03.2021.6.02.8000 1017185v1
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 22/02/2022           HORA: 15:19:17             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00061/2021

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000255775 - POLTRONA                                               

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 21/02/2022 A  21/02/2023        DATA ASSINATURA : 13/12/2021

                                                                                

  UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

  CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                                

  NÃO POSSUI TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOPERATIVA                    

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 22/02/2022           HORA: 15:20:56             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00061/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000469141 - CADEIRA ESCRITÓRIO                                     

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 21/02/2022 A  21/02/2023        DATA ASSINATURA : 13/12/2021

                                                                               

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

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (1017047), faço

juntar as publicações das ARP's 16-A/2021 e 16/B/2021, no
Sistema Siasg, conforme eventos 1017680 e 1017683.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/02/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017686 e o código CRC 2572CF7C.

0004246-03.2021.6.02.8000 1017686v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, as Atas de
Registro de Preços n.ºs 16-A/2021 e 16-B/2021 (observando que
ainda não foram anotados dados referentes à fiscalização e gestão).
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 22/02/2022, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017870 e o código CRC 0DEE966E.

0004246-03.2021.6.02.8000 1017870v2
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Número 16/2021

 Objeto: Registro de Preços para aquisição de material permanente - Poltronas Giratórias e
Cadeiras Giratórias

Processo SEI nº: 0004246-03.2021.6.02.8000

 Ata 16-A/2021

 Empresa: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ 29.209.847/0001-62

 Data de publicação no DOU: 21 de fevereiro de 2022

 Vigência: Até 21 de fevereiro de 2023

 Valor total: R$ 456.292,50.

 Ata 16-B/2021

 Empresa: TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI, CNPJ
32.300.172/0001-77

 Data de publicação no DOU: 21 de fevereiro de 2022

 Vigência: Até 21 de fevereiro de 2023

 Valor total: R$ 55.200,00.

 

Documentos:

 Ata 16-A/2021

Ata 16-B/2021
 Publicação do Extrato da ATA 16-A/2021

Publicação do Extrato da ATA 16-B/2021

Inteiro Teor do Processo SEI
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
À SEIC,
Para evetual atualização no Portal da

Transparência
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 22/02/2022, às 17:54, 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
1017913 e o código CRC EA395F8A.

0004246-03.2021.6.02.8000 1017913v1
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CERTIDÃO

Certifico que a Ofício 459/2022 - SLC (1017178), foi
encaminhada à EBCT para expedição, no dia 23/02/2022, através do
registro AR BR 468 865 575 BR, conforme comprovante de envio,
evento 1019303.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 24/02/2022, às 15:04, 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
1019312 e o código CRC 234E85AB.

0004246-03.2021.6.02.8000 1019312v2
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DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.
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. 0949140), 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, das Atas de
Registro de Preços nº 16-A/2021 (doc. 1016012),  e nº 16-
B/2021 (doc. 1016015), referentes ao Registro de Preços para
aquisição de material permanente - poltronas giratórias e
cadeiras giratórias, firmadas com as empresas BELCHAIR
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
29.209.847/0001-62, e TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 32.300.172/0001-77, respectivamente, conforme publicação
no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº
61/2021 (doc. 1016937).

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.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/02/2022, às 12:20, 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
1019734 e o código CRC 4D90E821.
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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,
Técnico Judiciário, em 25/02/2022, às 10:24, 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
1019863 e o código CRC 56528D6C.

0004246-03.2021.6.02.8000 1019863v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de março de 2022.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição formulada pela Secretaria

de Administração, por conduto do Despacho GSAD 1019734,
no sentido das indicações do 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, das Atas de Registro de Preços nº 16-A/2021
(doc. 1016012),  e nº 16-B/2021 (doc. 1016015), referentes
ao Registro de Preços para aquisição de material permanente -
poltronas giratórias e cadeiras giratórias, firmadas com as
empresas BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-62, e TECH
MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77,
respectivamente, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº
61/2021 (doc. 1016937).

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 nº 15.787/2017.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/03/2022, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1020572 e o código CRC 51DFFE27.
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PROCESSO : 0004246-03.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Autorização. Designação de Gestor e Fiscal de Ata de registro de Preços.

 

Decisão nº 578 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acato a indicação do Senhor Secretário de
Administração, inserta no evento SEI (1019734), roborada
pelo Senhor Diretor-Geral por meio da Conclusão GDG (1020572) e
designo 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, das  Atas de Registro de Preços nº 16- A/2021
(1016012 ) e nº 16-B/2021 (1016015), referentes ao Registro de
Preços para aquisição de material permanente - poltronas giratórias
e cadeiras giratórias, firmadas com as empresas BELCHAIR
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
29.209.847/0001-62, e TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
32.300.172/0001-77, respectivamente, conforme publicação no DOU,
da homologação do Pregão Eletrônico nº 61/2021 (1016937),
funcionando, em seus impedimentos legais e regulamentares, os seus
respectivos substitutos, de acordo com o normativo de regência.

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos servidores ora designados e adoção dos atos
próprios de gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
04/03/2022, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1020851 e o código CRC 3A0BCD9A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 92/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO o contido no Processos Administrativo SEI nº 0004246-
03.2021.6.02.8000;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar  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, das
Atas de Registro de Preços nº 16-A/2021 e nº 16-B/2021, referentes ao Registro de
Preços para aquisição de material permanente - poltronas giratórias e cadeiras
giratórias, firmadas com as empresas BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-62, e TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77,
respectivamente, conforme publicação no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico
nº 61/2021. 

Art. 2º. 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.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 07 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/03/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022388 e o código CRC EACC479A.

0004246-03.2021.6.02.8000 1022388v3
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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: 29.209.847/0001-62 DUNS®: 944323394
Razão Social: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Nome Fantasia: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 27/06/2022
FGTS 15/03/2022
Trabalhista Validade: 13/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/03/2022
Receita Municipal Validade: 24/05/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 15/03/2022 15:37 de
CPF: 739.893.124-72      Nome: NEILTON SOUZA SILVA JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 93558/2022

 
 
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 09/03/2022 16:01:22, válida até 08/04/2022 e deve ser conferida na Internet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 9 de Março de 2022

 
 

Autenticação:20220309CD2LBC

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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Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 92/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares;
CONSIDERANDO o contido no Processos Administrativo SEI nº 0004246-03.2021.6.02.8000;
RESOLVE:
Art. 1º. Designar 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, das Atas de Registro de Preços nº 16-A/2021 e nº 16-B/2021,
referentes ao Registro de Preços para aquisição de material permanente - poltronas giratórias e
cadeiras giratórias, firmadas com as empresas BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-62, e TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77,
respectivamente, conforme publicação no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº 61/2021.
Art. 2º. 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.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 07 de março de 2022.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 98/2022 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, bem como nos termos do Procedimento
Administrativo nº 0003313-10.2021.6.02.8039,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor VILKER GREGORY BARBOSA COSTA BEZERRA SANTOS, do
quadro permanente deste Tribunal para exercer, como substituto, a Função Comissionada FC-6,
de Chefe do Cartório da 39ª Zona Eleitoral - Água Branca, nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14,
15, 16, 17 e 18 de março de 2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 09 de março de 2022.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 93/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO o teor da Portaria Presidência nº 296/2021, que intituiu a Comissão de
Planejamento com vistas à contratação de profissional especializado em Biblioteconomia; e
CONSIDERANDO a instrução observada nos autos do Processo SEI nº 0004431-
41.2021.6.02.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o art. 2º, da Portaria Presidencial nº 296/2021, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 2º (...)
"Art. 2º Exercerão, na qualidade de suplentes da referida Comissão, as servidoras Vera Lúcia
Ferreira de Oliveira e Solange Yuri Monteiro Bito, nos casos de ausências e impedimentos legais
do membros titulares.".
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2022.
Publicada a Portaria 92/2022, no Diário da Justiça

Eletrônico - DJE (1022388), determino o encaminhamento do
presente procedimento à SLC, para registro e posterior
remessa às respectivas unidades de lotação dos designados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 14/03/2022, às 17:21, 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
1026254 e o código CRC 4ECB092D.

0004246-03.2021.6.02.8000 1026254v1
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, os dados
referentes à gestão e fiscalização das Atas de Registro de Preços n.ºs
16-A/2021 e 16-B/2021, nos termos da Portaria nº 92/2022
(1026220). 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 15/03/2022, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027374 e o código CRC E634209E.
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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
FGTS 22/04/2022
Trabalhista Validade: 17/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Sem Informação

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: 19/04/2022 15:29 de
CPF: 926.233.014-68      Nome: EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.209.847/0001-62 DUNS®: 944323394
Razão Social: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
Nome Fantasia: BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/02/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 27/06/2022
FGTS 22/04/2022
Trabalhista Validade: 13/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/05/2022
Receita Municipal Validade: 24/05/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 19/04/2022 15:29 de
CPF: 926.233.014-68      Nome: EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 150726/2022

 
 
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 19/04/2022 15:36:01, válida até 19/05/2022 e deve ser conferida na Internet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 19 de Abril de 2022

 
 

Autenticação:20220419Q4PZST

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 
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