
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3663 - TRE-AL/PRE/PREG

Sr. Secretário de Administração.
 
Reporto-me no presente para informar o fracasso

parcial do Pregão 20/2021, item 02, aquisição de medalhas,
botons, considerando o registro equivocado no sistema
COMPRASNET do valor máximo estimado pela Administração,
impossibilitando, dessa forma, a aceitação e negociação de
valores na sessão do certame em destaque.

Seguem  anexo aos presentes autos, Ata Pregão
20/2021 e Termo de Adjudicação, respectivamente, indicando
o fracasso do item  02, eventos 0918032; 0918030.

 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/07/2021, às 08:23, 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
0918028 e o código CRC E47C943A.
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5�o��coªc3_5554X�5 ŝ��W�
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U�6ediegfGffff hgigelillcnfffeIl� ehnf�ngfge6e}NffNffN}�f

U�6edifffGffff f}i�}hidhgnfffeI�f ehnf�ngfge6e}NgeNdfNd}h

U�6e}i��fGffff e}iddfichcnfffeIlh ehnf�ngfge6e}Ng�NegNe��

U�6e}idffGffff f}i�}hidhgnfffeI�f ehnf�ngfge6e}Ng�NhgNfcf

U�6e}ilffGffff fei�dlidcgnfffeIfe ehnf�ngfge6e}NhfNhcNhef

U�6e}icffGffff hgigelillcnfffeIl� ehnf�ngfge6e}NhgNgcNc�h
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-./01213454444 012664278794440:;8 0894<9=4=0/01>8=>1<>344

-./01244454444 412<18268=94440:<4 0894<9=4=0/01>8=>67>304

-./08233454444 012664278794440:;8 0894<9=4=0/01>86>10>614

-./08264454444 412<18268=94440:<4 0894<9=4=0/01>86>60>40<

-./08214454444 012664278794440:;8 0894<9=4=0/01>8;>47>804

-./08244454444 412<18268=94440:<4 0894<9=4=0/01>8;>18>;6<

-./082=4454444 402<6;267=94440:40 0894<9=4=0/01>8;>13><88

-./08204454444 012664278794440:;8 0894<9=4=0/01>14>6;>614

-./0023<454444 012664278794440:;8 0894<9=4=0/01>10>17>1;<

-./62;<454444 412<18268=94440:<4 0894<9=4=0/01>1=>4;>3<8

-./3216454444 402<6;267=94440:40 0894<9=4=0/01>1=>83><<<

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂__̀a \̂bc/̀\defĝ
ĥ/i_cicgb̀g

0894<9=4=0
01>0=>=4

j\defĝ/ĥ/i_cicgb̀g/hc/fb̂a/kf\̀efl̀h̀2

jm̂_bn_̀
0894<9=4=0
01>=4>44

ob̂a/̀m̂_bc2

[\]̂__̀a \̂bc/̂b̀ì
m̀̂ _b̀

0894<9=4=0
01>10>86

[\]̂__̀h̀ /̂b̀ì /̀m̂_b̀/hc/fb̂a2

o\p]fc/0̀ /̂b̀ì/k̂]q̀ h̀
0894<9=4=0
01>10>86

o\p]fc/h̀ /̂b̀ì/k̂]q̀ h̀2/rc_\̂ ]̂hc_̂g/]c\sc]̀hcg>/rc_\̂ ]̂hc_̂g/tn̂ /̀i_̂ĝ\b̀_̀a
è\]̂/̂\b_̂/-./08244454444/̂/-./082=44544442

[\]̂__̀a \̂bc
0894<9=4=0
01>1;>8;

ob̂a/̂\]̂__̀hc2

[\]̂__̀a \̂bc/̂b̀ì
k̂]q̀ h̀

0894<9=4=0
01>1;>8;

[\]̂__̀h̀ /̂b̀ì/k̂]q̀ h̀/hc/fb̂a2

jm̂_bn_̀/hc/i_̀lc/:
uc\sc]̀vwc/̀\̂xc

0894<9=4=0
06>04>==

uc\sc]̀hc/ì _̀/̂\sfc/ĥ /̀\̂xc/c/kc_\̂ ]̂hc_/yj-uoz/{j|}-z/yj~~[�/�[�j-oy5
u|��9u�r>/412<18268=94440:<42

[\]̂__̀a \̂bc/hc/i_̀lc
:/uc\sc]̀vwc/̀\̂xc

0894<9=4=0
06>00>=<

[\]̂__̀hc/c/i_̀lc/ĥ/uc\sc]̀vwc/ĥ/j\̂xc/îec/kc_\̂ ]̂hc_/yj-uoz/{j|}-z
yj~~[�/�[�j-oy5/u|��9u�r>/412<18268=94440:<42

jm̂_bn_̀/hc/i_̀lc/:
uc\sc]̀vwc/̀\̂xc

0194<9=4=0
01>46>06

uc\sc]̀hc/ì _̀/̂\sfc/ĥ /̀\̂xc/c/kc_\̂ ]̂hc_/yj-uoz/{j|}-z/yj~~[�/�[�j-oy5
u|��9u�r>/412<18268=94440:<42

[\]̂__̀a \̂bc/hc/i_̀lc
:/uc\sc]̀vwc/̀\̂xc

0194<9=4=0
06>40>16

[\]̂__̀hc/îec/�_̂�ĉf_c/c/i_̀lc/ĥ/uc\sc]̀vwc/ĥ/j\̂xc/hc/kc_\̂ ]̂hc_/yj-uoz
{j|}-z/yj~~[�/�[�j-oy5/u|��9u�r>/412<18268=94440:<42

j]̂fb̂/ĥ/i_cicgb̀
0194<9=4=0
06>40>67

j]̂fb̂/f\hfsfhǹe/h̀/i_cicgb̀2/rc_\̂ ]̂hc_>/yj-uoz/{j|}-z/yj~~[�/�[�j-oy5
u|��9u�r>/412<18268=94440:<45/îec/a êqc_/è\]̂/ĥ/-./62;<4544442

�̀ mfefb̀vwc/ĥ
kc_\̂ ]̂hc_

0694<9=4=0
01>41>88

�̀ mfefb̀vwc/̂a/�_nic/ĥ/i_cicgb̀g2/rc_\̂ ]̂hc_>/yj-uoz/{j|}-z/yj~~[�/�[�j-oy
:/u|��9u�r>/412<18268=94440:<4

?@ABCDEFGCHBEKGCKYZCFBMCBSCL�SFABNJSJBABEGCH

/
UGCH�B�B�B�AGAH

RSANAFGJF/�̀_bf]fì _̀a/ĥgb̂/fb̂a/̀g/̂ai_̂g̀g/̀m̀fxc/_̂è]fc\̀ h̀g5/]ca/gǹg/_̂gî]bfs̀g/i_cicgb̀g2/
BBBBBBBBBBBBBBBB/�jg/i_cicgb̀g/]ca/�/\̀/k_̂\b̂/kc_̀a/ĥg]èggfkf]̀h̀g�

�?R�Q�R� �ASKCLCMAS
OPQPRRB
P��ENJSJMJ

VCLIJSJY@A
OPQPRR

��JKGEMJMC
�JIAS
�KEG�

�JIASB�IAXJI
VJGJQ�ASJ
�C�EFGSA

8=2=0;2;;794440:;<yo��[~
�[-|j|}[�
o|}�{�-oj5
uzy[-uoz/}[
[��o�jy[|�z{
}[

{fa {fa ;8 -./1354444-./8247<544444<94<9=4=0
01>83>6=

OJSLJ�By�/
�JXSELJKGC�By�/
OAMCIABQB�CSF@A�B�z�zy/
VCFLSEY@ABVCGJI�JMJBMABWX�CGABW�CSGJMA�B�cbc\g/ĥ/~̀î è /̀�/�̂_wc/c/kc_a b̀c/̂gî]fkf]̀hc/\c/j\̂xc
o:�5/]ca/è_�n_̀/ĥ/06/aa5/]cai_fa \̂bc/ĥ/=<56/aa/̂ /̂gîggn_̀/ĥ/=/aa /m�/{̂ _wc/̂gb̀aì h̀g5
ĝa èb̀h̀g/̂/kn\hfh̀g/̂a/]cm_̂/̂/]ca/m̀\qcg/ĥ/cn_c5/i_̀b̀/̂/m_c\l̂5/icefhcg/̂/]̀h̀/mcbc\/ĥ/èî è
ĥ ŝ_d/ ]̀caì\q̀_/�̀__̀/ĥ/i_̂ggwc/a b̂def]̀/ì _̀/kfx̀vwc/\c/if\c/i_csfh̀/ĥ/acè/f\b̂_\̀/ĥ
]̀fc\̀a \̂bc /]�/}̂ ŝ_wc/cgb̂\b̀_/̂a/na /̀k̀]̂5/na /̀îep]nè/̂ga èb̀h̀5/]c\bc_\̀ h̀ /̂a/a b̂̀e/\̀/]c_/hc
mcbc\5/̀/ec�ca _̀]̀/h̀/�ngbfv̀/[êfbc_̀e/�̂gb̀aì h̀/\̀g/]c_̂g/c_f�f\̀fg>/̀lne5/̀a _̀̂ec5/m_̀\]c/̂/ŝ_ĥ�5
]c\gb̀\hc5/ec�c/̀m̀fxc5/̀/f\g]_fvwc/̂a/̀ebc:_̂êsc/¡��{�o¢j/[~[o�z-j~/}[/j~j�zj{£5/]̀fx̀ /̀eb̀5/̂/\̀
ì_b̂/f\k̂_fc_/hc/mcbc\5/̀/f\g]_fvwc/¡y¤-o�z5/04/j|z{5/=4/j|z{/cn/84/j|z{£5/̂a/]̀fx̀ /̀eb̀5/b_¥g/ef\q̀g
�kfêb̂g�/\̀/]c_/hc/mcbc\/̂a/_̂êsc5/iètnf\q̀ /̂a/_̂êsc/]ca/̀/]c_/hc/mcbc\5/bnhc/]c\kc_a /̂̂gî]fkf]̀v¦̂g
ĥ b̀eq̀ h̀g/\c/]c\gb̀\b̂/hc/j\̂xc/o:� /h�/�ch̀g/̀g/f\g]_fv¦̂g/nbfefl̀_wc/̀/kc\b̂/�̂ m̀g/|̂ n̂5/]ca/c/b̀a \̀qc

;/ib /
RASGCBMJBCHNSCFJ�By[9[��
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,-./-0.1023,,,45/,6789:;
<7=>8;
67??@A
B@C78:6

<DE <DE F0 8GH14I/,,,8GH0.21/I4,,,,J3,/32,24
4-K41K2/

LMNOMPQ6>RH
SMTNUOMVWXPQ=.8.H
LYZX[YQ\Q]XN̂_YPQB̀ab̀DaH
cX̂ONUd_YQcXWM[eMZMQZYQfTgXWYQfhXNWMZYPQ.HRaiajHklH?mblnmKmoHAl̀paHaHqàEmiaHlrblsDqDsmkaHjaH7jltaH:5
RIHsaEHnm̀uv̀mHklH41HEEIHsaEb̀DEljiaHklH2/I1HEEHlHlrblrrv̀mHklH2HEEwHxoH<l̀paHlrimEbmkmrI
lrEmnimkmrHlHqvjkDkmrHlEHsax̀lHlHsaEHxmjyarHklHav̀aIHb̀mimHlHx̀ajzlIHbanDkarHlHsmkmHxaiajHklHnmblnm
kl{l̀|HmsaEbmjym̀Hum̀ m̀HklHb̀lrrpaHEli|nDsmHbm̀mHqDtm}paHjaHbDjaHb̀a{DkmHklHEanmHDjil̀jmHkl
msDajmEljiawHsoH>l{l̀paHariljim̀HlEHvEmHqmslIHvEmHbln~svnmHlrEmnimkmIHsajiàjmkmHlEHElimnHjmHsàHka
xaiajIHmHnauaEm̀smHkmH�vriD}mH@nlDiàmnH�lrimEbmkmHjmrHsàlrHàDuDjmDrKHmzvnIHmEm̀lnaIHx̀mjsaHlH{l̀kloI
sajrimjkaIHnauaHmxmDtaIHmHDjrs̀D}paHlEHmnia5̀lnl{aH���<A:�7H@?@:A;87?H>@H7?7�;7<�IHsmDtmHmnimIHlHjm
bm̀ilHDjql̀DàHkaHxaiajIHmHDjrs̀D}paH�6�8:A;IH4,H7=;<IH2,H7=;<HavH0,H7=;<�IHlEHsmDtmHmnimIHì�rHnDjymr
�qDnlilroHjmHsàHkaHxaiajHlEH̀lnl{aIHbnm�vDjymHlEH̀lnl{aHsaEHmHsàHkaHxaiajIHivkaHsajqàElHlrblsDqDsm}�lr
klimnymkmrHjaHsajrimjilHkaH7jltaH:5RwHkoHAakmrHmrHDjrs̀D}�lrHviDnDzm̀paHmHqajilHRlxmrH=lvlIHsaEHaHimEmjya
FHbiwHB̀mzaHklH�mnDkmklHkmHB̀abarimKHF,HkDmrHsà D̀karHIHsajimkarHkmHkmimHklHmxl̀iv̀mHklHrvmHmb̀lrljim}paw
B̀mzaHklH@jìlumKH0,HkDmrHsà D̀karIHsajimkarHkmHkmimHklH̀lslxDEljiaHkmH=aimHklH@EbljyaHblnmH9ajìmimkm..
B̀mzaHklH�m̀mjiDmKH42HElrlrIHsajìmH�vmDr�vl̀HklqlDiarHl3avH{~sDarHklHqmx̀Dsm}paIHsajimkarHkmHljìlumHlHka
l̀slxDEljiaHklqDjDiD{awHB̀l}aH;ql̀imkaKH=arH{mnàlrHb̀abariarHlrimaHDjsnvrarHiakarHarHsvriarHabl̀msDajmDrI
ljsm̀uarHb̀l{DkljsD|̀DarIHìmxmnyDrimrIHìDxvi|̀DarIHsaEl̀sDmDrIHqDrsmDrHIHxlEHsaEaH�vmDr�vl̀HavìarHsvriar
�vlHDjsDkmEIHkD̀limHavHDjkD̀limEljilIHjaHqàjlsDEljiaHkarHxljrHax�liaHkaHb̀lrljilHsl̀imEl.HB̀aslk�jsDmK
=msDajmnwH;Hb̀akviaHaql̀imkaH�HEmjvqmiv̀mkaHjmsDajmn.H>lsnm̀mEarIHbm̀mHarHqDjrH�vlHrlHqDzl̀lE
jlslrr|̀DarIH�vlHilEarHbnljaHsajylsDEljiaHklHiakarHarHmrblsiarH̀lnmiD{arH�HnDsDim}paHlEHsmvrmHl

sajsàkmEarIHrlEH̀lrìD}paIHsaEHmrHsajkD}�lrHsajrimjilrHkaHlkDimnHlHrlvrHmjltar.H
�YNWXQZMQX��NX̂MPQ6@3@BB

4-.11,.�0�3,,,45F0=;�7
�;867?A7
:=>�<A8:7H@
9;6@89:;H>@
67A@8:7:<
6:?:A78

<DE <DE F0 8GH14I/,,,8GH0.21/I4,,,,J3,/32,24
41K,2K4F

LMNOMPQB8�B8:7H
SMTNUOMVWXPQ=79:;=7?H
LYZX[YQ\Q]XN̂_YPQA8@7?H
cX̂ONUd_YQcXWM[eMZMQZYQfTgXWYQfhXNWMZYPQRaiajrHklHnmblnmHkaH�6�̀DiaH@nlDiàmn�IHsajqàEl

lrblsDqDsm}�lrHsajrimjilrHkaHrvxDilEH-.4.2HkaH7jltaH:HklrilH@kDimn.H
�YNWXQZMQX��NX̂MPQ6@3@BB

,1.--J.0-/3,,,450,78AH978>H?A>7 <DE <DE F0 8GH14I/,,,8GH0.21/I4,,,423,/32,24
,�K04K,/

LMNOMPQ78A978>H
SMTNUOMVWXPQ78A978>H
LYZX[YQ\Q]XN̂_YPQxaiiajH3HbDjH
cX̂ONUd_YQcXWM[eMZMQZYQfTgXWYQfhXNWMZYPQRaiajrHklHnmblnmHkaH�6�̀DiaH@nlDiàmn�IHsajqàEl

lrblsDqDsm}�lrHsajrimjilrHkaHrvxDilEH-.4.2HkaH7jltaH:HkaH@kDimn.H
�YNWXQZMQX��NX̂MPQ6@3@BB

,4./1F.1�23,,,45,4�.H8.H679�7>;
9;6@89:;H@
<@8�:9;<

<DE <DE F0 8GH14I/,,,8GH0.21/I4,,,423,/32,24
44K2-K21

LMNOMPQ�8H
SMTNUOMVWXPQ=79:;=7?H
LYZX[YQ\Q]XN̂_YPQA8@57?H
cX̂ONUd_YQcXWM[eMZMQZYQfTgXWYQfhXNWMZYPQRaiajHklH?mblnmH5H6lkmnymrHkaH6�̀DiaH@nlDiàmnHmoHAl̀paHa
qàEmiaHlrblsDqDsmkaHjaH7jltaH:5RIHsaEHnm̀uv̀mHklH41HEEIHsaEb̀DEljiaHklH2/I1HEEHlHlrblrrv̀mHklH2
EEwHxoH<l̀paHlrimEbmkmrIHlrEmnimkmrHlHqvjkDkmrHlEHsax̀lHlHsaEHxmjyarHklHav̀aIHb̀mimHlHx̀ajzlIHbanDkar
lHsmkmHxaiajHklHnmblnmHkl{l̀|HmsaEbmjym̀Hum̀ m̀HklHb̀lrrpaHEli|nDsmHbm̀mHqDtm}paHjaHbDjaHb̀a{DkmHklHEanm
Djil̀jmHklHmsDajmEljiawHsoH>l{l̀paHariljim̀HlEHvEmHqmslIHvEmHbln~svnmHlrEmnimkmIHsajiàjmkmHlEHElimn
jmHsàHkaHxaiajIHmHnauaEm̀smHkmH�vriD}mH@nlDiàmnH�lrimEbmkmHjmrHsàlrHàDuDjmDrKHmzvnIHmEm̀lnaIHx̀mjsaHl
{l̀kloIHsajrimjkaIHnauaHmxmDtaIHmHDjrs̀D}paHlEHmnia5̀lnl{aH���<A:�7H@?@:A;87?H>@H7?7�;7<�IHsmDtmHmnimIHl
jmHbm̀ilHDjql̀DàHkaHxaiajIHmHDjrs̀D}paH�6�8:A;IH4,H7=;<IH2,H7=;<HavH0,H7=;<�IHlEHsmDtmHmnimIHì�rHnDjymr
�qDnlilroHjmHsàHkaHxaiajHlEH̀lnl{aIHbnm�vDjymHlEH̀lnl{aHsaEHmHsàHkaHxaiajIHivkaHsajqàElHlrblsDqDsm}�lr
klimnymkmrHjaHsajrimjilHkaH7jltaH:5RwHkoHAakmrHmrHDjrs̀D}�lrHviDnDzm̀paHmHqajilHRlxmrH=lvlIHsaEHaHimEmjya
FHbiwH;HiaimnHklHF0H�rlrrljimHlHì�roHxaiajrHklHnmblnmHqDsmHkD{DkDkaHlEH24H�{DjilHlHvEoHklHav̀aIH24H�{DjilHl

vEoHklHb̀mimHlH24H�{DjilHlHvEoHklHx̀ajzloIHsajqàElHm̀ilHmHrl̀HljsmEDjymkmHblnaHÀDxvjmn.H
�YNWXQZMQX��NX̂MPQ6@3@BB

�MVOX̂Q�;xrKHnmjslrHsaEH�HjmHq̀ljilHqàmEHltsnv~karHblnaHb̀lualD̀ao

]M[YNQZYQ�MVOX ����\��S cMWM\�YNMQ�X�ÛWNY

8GH0.21/I4,,, 4-.11,.�0�3,,,45F0 403,/32,24H4-K,,K,,K-/,

8GH0.21/I4,,, ,1.--J.0-/3,,,450, 403,/32,24H4-K,,K,,K-/,

8GH0.21/I4,,, ,4./1F.1�23,,,45,4 403,/32,24H4-K,,K,,K-/,

8GH0.21/I4,,, ,-./-0.1023,,,45/, 403,/32,24H4-K,,K,,K-/,

8GH0.,�/I,,,, 02.24F.FF�3,,,45F/ 403,/32,24H4-K,,K,,K-/,

8GH0.,,,I,,,, ,-./-0.1023,,,45/, 403,/32,24H4-K22K,/K44,

8GH4.1/1I,,,, ,-./-0.1023,,,45/, 403,/32,24H4-K-2K-1KJ0/

8GH2.1,,I,,,, ,4./1F.1�23,,,45,4 403,/32,24H4-K-2K-FK0/,
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Y_̀Ŷ \̀a

bJRSTULVWLVXMQXQUPNUVWQVTPLOVcTJNSTdNWNe

bfLMPgMN
YZ[\][̂\̂ Y
Y_̀ \̂̀\Y

hPLOVNfLMPQe

IJKLMMNOLJPQ
LPNXNVNfLMPN

YZ[\][̂\̂ Y
Y_̀_̂ Z̀i

IJKLMMNWNVLPNXNVNfLMPNVWQVTPLOe

hJjKTQVYN
LPNXNVcLKkNWN

YZ[\][̂\̂ Y
Y_̀_̂ Z̀i

hJjKTQVWNVLPNXNVcLKkNWNeVlQMJLKLWQMLUVKQJmQKNWQÙVlQMJLKLWQMLUVngLVNXMLULJPNMNOVSNJKL
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Ĉ _ê u_YuBZCCC\MeCSRPJav
wRxFPv
SRggQO
tQyRPaS

w.8 w.8 uC Pz2BeCACCCCPz2{_\CCACCCCC]ZCeZBCB\
\̂ d\YdBe

|oj}osmSFI2
~o�j�}o�klsmx_P_2
|inl�im�m�ljr�ismt4794.72
�lr}j���im�lko��onomnim���lkim��ljkonismS1/0@:0?2/72ST4.<72Q@1.<740@2F1?18H04=0/742F78.-=7?2t01?
I0441<72J04/7?7_0E2O14>7272;7480<7241/7-/726782/.�81<472/12YC2882121?91??,402/12uAY288D2HE2w14>7
;,-/./0?218267H41212H0-:0/0?2027,4728.@A2/.?97-/72/12?,974<1290402;.<026782BB2882/12@04=,402�<.@D26E2J0/0
,-./0/12/1314523.42067890-:0/02/12;.<02/12=74=,4>72-0?26741?2314/121208041@7A281/.-/72BC2882/1
@04=,40D2/E2F1314>727?<1-<042182,802;0612021;G=.12/72F1?18H04=0/742I0441<72J04/7?7A267820?2.-?64.KL1?
1820@<7M41@1372/72NO4.H,-0@2P1=.7-0@2Q@1.<740@2/12R@0=70?A2S1/0@:02/72ST4.<7A2F1?18H04=0/742I0441<7
J04/7?72U.-281874.0-EVA212-027,<402;061A2<08HT8218241@137A202.-?64.K>72NS1/0@:02F1?18H04=0/742I0441<7
J04/7?7A23.?0202:781-0=10420W,1@1?2W,1267-<4.H,G4082/12;74802/16.?.3029040272641?6.81-<721
1-=40-/16.81-<72/02X,?<.K02Q@1.<740@2CYZC[Z\]̂ Y_VA267-;7481287/1@7267-?<0-<12/72R-1̀72aMID21E2I74/0?21
74-081-<7?21820@<7M41@137267-;74812R-1̀72aMID2;E2O7/0?20?2.-?64.KL1?2,<.@.b04>7202;7-<12c-.314?A267827?
?1=,.-<1?2<080-:7?d2O4.H,-0@2P1=.7-0@2Q@1.<740@2/12R@0=70?212S1/0@:02/72ST4.<7A2eD2F1?18H04=0/742I0441<7
J04/7?7A2eAY212.-2S1874.0826782[_2R2.-?64.K>72/72314?72?1452182<080-:72eD2=E2F1314>72?142067-/.6.7-0/0?
1821?<7f72/1291460@.-021231@,/7231481@:7A21826,f02<08902?1452.-?64.<0202@7=7804602/72OPQMRg2182<.-<0
/7,40/02t40b72/12�0@./0/12/02t4797?<0d2[C2/.0?26744./7?2A267-<0/7?2/02/0<02/120H14<,402/12?,0
0941?1-<0K>7D2t40b72/12Q-<41=0d2uC2/.0?26744./7?A267-<0/7?2/02/0<02/124161H.81-<72/02x7<02/12Q891-:7
91@02J7-<40<0/0__2t40b72/12�040-<.0d2\B281?1?A267-<402W,0.?W,142/1;1.<7?21Z7,23G6.7?2/12;0H4.60K>7A267-<0/7?
/021-<41=0212/724161H.81-<72/1;.-.<.37D2t41K72v;14<0/7d2x7?230@741?294797?<7?21?<072.-6@,?7?2<7/7?27?26,?<7?
791406.7-0.?A21-604=7?29413./1-6.54.7?A2<40H0@:.?<0?A2<4.H,<54.7?A2678146.0.?A2;.?60.?2A2H18267872W,0.?W,14
7,<47?26,?<7?2W,12.-6./08A2/.41<027,2.-/.41<081-<1A2-72;74-16.81-<72/7?2H1-?27Hf1<72/72941?1-<12614<081_
t4761/�-6.0d2x06.7-0@D2v2947/,<727;14<0/72T280-,;0<,40/72-06.7-0@_2F16@04087?A2904027?2;.-?2W,12?12;.b1418
-161??54.7?A2W,12<187?29@1-7267-:16.81-<72/12<7/7?27?20?916<7?241@0<.37?2�2@.6.<0K>7218260,?021

67-674/087?A2?18241?<4.K>7A267820?267-/.KL1?267-?<0-<1?2/721/.<0@212?1,?20-1̀7?_2
hijklmnomlpqjlrosmSQZQtt

\̂ _YYC_{u{ZCCC\M[uxv�R
�vPSRgOR
axFcwOPaR2Q
JvSQPJav2FQ
SROQPaRaw
SagaORP

w.8 w.8 uC Pz2BeCACCCCPz2{_\CCACCCCC]ZCeZBCB\
\YdCBd\[

|oj}osmtP�tPaR2
~o�j�}o�klsmxRJavxRg2
|inl�im�m�ljr�ismOPQRg2
�lr}j���im�lko��onomnim���lkim��ljkonismS1/0@:0?2/72�ST4.<72Q@1.<740@2F1?18H04=0/742F78.-=7?2t01?

I0441<72J04/7?7�A267-;748121?916.;.60KL1?267-?<0-<1?2/72?,H.<182̂_u_\2/72R-1̀72a2/1?<121/.<0@_2
hijklmnomlpqjlrosmSQZQtt
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10JACE=@J2..-?-@2B2=DC.=-/0D.=63M68M=0=69F=VCE=?CEY2=BC=0B-/2J=0=B2=J0\-.J2YUC=BC
>E0\UC=0J0/EXD-@C=B0O01C.=HI0./-CD2E=.CaE2=2=>C..-a-J-B2B0=B0=kF,l=2@0-/2=DC..2.
@CD/E2>EC>C./2.=DC.=.0\I-D/0.=O2JCE0.:=jnie=63=KL;F666M66M=jnie=68=KL8;7M36=0

-/01=69=EL8F;66M66M=Q=>C..tO0Jo

VE0\C0-EC 3456758683 V2E2=e<KfjT=,<mhKT=e<ddin=Viy<Kje=W=hi,n<fTM=T=jnie=68=T=k<dTK=ezvjeT
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-./01/21 34567895:;<;=5;>?@.1A-0A;BCDE;FGHFGIC;JKF;GLE;M;NEDDOPFQ;BEGBERICR;BES;GEDDE
PCQERA;THFS;0@A;DFRFSED;EURTVCIE;C;RFBKDCR;E;THFS;BES;PCQER;CBTSC;IE;FDHTSCIEW

0XW1X2W.2@Y000-Z
10

-2Y01Y@0@-
-./01/X[

\EC;HCRIF;]RW;̂RFVEFTREW;_̀FRHCSED;GEDDE;SFGER;PCQER;FaFJKOPFQ;IKRCGHF;C;ITDNKHC
IED;THFGDW

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./01/X1

ĈRC;b3>46_;]3c=>_;b3::57;̂5d3>6b;Z;3VKCRICSED;RFDNEDHCW

0XW1X2W.2@Y000-Z
10

-2Y01Y@0@-
-./0e/X-

6G̀FQTfSFGHF;GLE;BEGDFVKTSED;BgFVCR;GE;PCQER;FDHTSCIE;IE;6HFS;0@

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./-0/01

ĈRC;b3>46_;]3c=>_;b3::57;̂5d3>6b;Z;3VRCIFhEA;̀CPER;FGBCSTGgCR;DKC;NRENEDHC
IFPTICSFGHF;CiKDHCIC;CED;jQHTSED;QCGBFD;ÈFRHCIEDA;THFGD;0-;F;0XA;BEGHFGIE;HEICD;CD
BCRCBHFRODHTBCD;HMBGTBCD;BEGHTICD;GE;3c5k_;RFQCHTPE;CE;75>b_;=5;>5l5>mc463A
IFPTICSFGHF;CDDTGCIC;F;RKURTBCIC;CD;IFSCTD;̀EQgCDA;NEIFGIE;DFR;ITVTHCQSFGHFW
nKCGHE;CE;675b;0@;>54o]3>5b_];5b;>5dp_;=_;93:_>;o:7>3̂ 3]]3>;_

5]76b3=_W

]TDHFSC -2Y01Y@0@-
-./-0/@@

]FGgER;̀ERGFBFIER;b3>46_;]3c=>_;b3::57;̂5d3>6bA;4ĉ qY4̂ l/
0XW1X2W.2@Y000-Z10A;DEQTBTHE;E;FGPTE;IE;CGFaE;RF̀FRFGHF;CE;OHFS;-W

]TDHFSC -2Y01Y@0@-
-./-0/2@

]FGgER;̀ERGFBFIER;b3>46_;]3c=>_;b3::57;̂5d3>6bA;4ĉ qY4̂ l/
0XW1X2W.2@Y000-Z10A;DEQTBTHE;E;FGPTE;IE;CGFaE;RF̀FRFGHF;CE;OHFS;XW

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./--/0.

ĈRC;b3>46_;]3c=>_;b3::57;̂5d3>6b;Z;3GFaED;BEGPEBCIEDA;THFGD;0-;F;0XA;M
NEDDOPFQ;E;FGBCSTGgCSFGHE;FS;KSC;gERCr

]TDHFSC -2Y01Y@0@-
-./--/@1

]FGgER;̂RFVEFTREA;E;̀ERGFBFIER;b3>46_;]3c=>_;b3::57;̂5d3>6bA;4ĉ qY4̂ l/
0XW1X2W.2@Y000-Z10A;FGPTEK;E;CGFaE;NCRC;E;OHFS;-W

]TDHFSC -2Y01Y@0@-
-./-@/-0

]FGgER;̂RFVEFTREA;E;̀ERGFBFIER;b3>46_;]3c=>_;b3::57;̂5d3>6bA;4ĉ qY4̂ l/
0XW1X2W.2@Y000-Z10A;FGPTEK;E;CGFaE;NCRC;E;OHFS;XW

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./-2/02

ĈRC;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_];Z;]RW;tCu;:TBTHCGHFA;ITCGHF;IC;RFBKDC;IF
GFVEBTChLE;IF;PCQERFD;THFS;0@A;9W]v;M;C;NRwaTSC;BQCDDT̀TBCIC;GE;THFS;0@A;CBFTHC;IE

PCQER;IF;>?@.1A-0r

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./-2/X.

ĈRC;b3>46_;]3c=>_;b3::57;̂5d3>6b;Z;]RWtCu;:TBTHCGHFA;CBKDE;E;RFBFUTSFGHE;IE
CRJKTPEA;CVKCRIF;KS;TGDHCGHFW

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./-X/0@

ĈRC;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_];Z;3VKCRICSED;RFDNEDHC;JKCGHE;CE;THFS
0@

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./-[/.X

ĈRC;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_];Z;]RWtCu;:TBTHCGHFA;C;DKC;NRENEDHC;DFRx
FGBCSTGgCIC;y;oGTICIF;7MBGTBC;NCRC;CPCQTChLEW;3VCRIFhEW

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./-1/@X

ĈRC;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_];Z;]RWtCu;:TBTHCGHFA;M;NEDDOPFQ;CBFTHCR;E
PCQER;NRENEDHE;GE;THFS;0@r

0-W1.[W.z@Y000-Z
0-

-2Y01Y@0@-
-./-1/X0

oS;TGDHCGHFA;NER;̀CPER

0-W1.[W.z@Y000-Z
0-

-2Y01Y@0@-
-./-z/..

]RW;̂RFVEFTREA;FGHFGIE;JKF;gEKPF;KS;FRRE;GE;DESCHwRTE;IE;HFRSE;IF;RF̀FR{GBTCW

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./-e/02

ĈRC;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_];Z;3VKCRIEW

0-W1.[W.z@Y000-Z
0-

-2Y01Y@0@-
-./@-/22

oS;UEHHES;BES;FDHC;BCRCBHFRODHTBCD;GLE;NEIF;BKDHCR;>?;XA0zW;<;TGFaFJKOPFQW

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./@-/X[

ĈRC;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_];Z;9CSED;PFRT̀TBCRA;BEGHKIEA;GLE
NEIFSED;BEGDTIFRCR;BESE;SFRCSFGHF;SCHFRTCQA;NETDA;CQHFRCRTC;E;BRTHMRTE;IF
iKQVCSFGHE;TGTBTCQSFGHF;NRENEDHEA;̀FRTGIE;NRTGBONTE;IF;TDEGESTCA;QFVCQTICIFA

PTGBKQChLE;CE;TGDHRKSFGHE;FITHCQOBTEA;IFDDC;̀ERSCA;DFROCSED;EURTVCIED;C;BCGBFQCR;E
THFS;F;RFNERHCR;C;CISTGTDHRChLEA;F;C;oGTICIF;BCICDHRCIERC;E;FRRE;CNRFDFGHCIEW

0-W1.[W.z@Y000-Z
0-

-2Y01Y@0@-
-./@@/-1

cEHF;JKF;E;PCQER;KGTHxRTE;FDHTSCIE;FDHx;BERRFHEA;>?;.-A10W

0-W1.[W.z@Y000-Z
0-

-2Y01Y@0@-
-./@X/@0

3E;TGBQKTR;E;PCQERA;BEGDTIFREKZDF;CNFGCD;ED;JKCHRED;jQHTSED;IOVTHED

0-W1.[W.z@Y000-Z
0-

-2Y01Y@0@-
-./@X/2.

_;BERRFHE;DFRTC;>?;2W@.1A-0W

0-W1.[W.z@Y000-Z
0-

-2Y01Y@0@-
-./@X/Xz

lET;TGBQKOIE;CNFGCD;>?;@.1A-0

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./@X/.e

ĈRC;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_];Z;]RWtCu;:TBTHCGHFA;9W]v;FDHx;BERRFHEA
HEHCQ;JKF;IFPFRTC;DFR;BCICDHRCIE;NCRC;E;THFS;BESE;KGTHxRTE;>?2W@.1A-

]TDHFSC -2Y01Y@0@-
-./@[/2@

]FGgER;̂RFVEFTREA;E;̀ERGFBFIER;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_]A;4ĉ qY4̂ l/
0-W1.[W.z@Y000-Z0-A;FGPTEK;E;CGFaE;NCRC;E;OHFS;1W

]TDHFSC -2Y01Y@0@-
-./@[/.@

]FGgER;̂RFVEFTREA;E;̀ERGFBFIER;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_]A;4ĉ qY4̂ l/
0-W1.[W.z@Y000-Z0-A;FGPTEK;E;CGFaE;NCRC;E;OHFS;2W

]TDHFSC -2Y01Y@0@-
-./@1/0@

]FGgER;̂RFVEFTREA;E;̀ERGFBFIER;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_]A;4ĉ qY4̂ l/
0-W1.[W.z@Y000-Z0-A;FGPTEK;E;CGFaE;NCRC;E;OHFS;.W

]TDHFSC -2Y01Y@0@-
-./@1/--

]FGgER;̂RFVEFTREA;E;̀ERGFBFIER;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_]A;4ĉ qY4̂ l/
0-W1.[W.z@Y000-Z0-A;FGPTEK;E;CGFaE;NCRC;E;OHFS;[W

R̂FVEFTRE -2Y01Y@0@-
-./@1/-2

ĈRC;qW;>W;b34s3=_;4_b5>46_;5;]5>964_];Z;̂FQE;FaNEDHEA;F;TIFGHT̀TBCIE;E;FRREA
CDDTS;BESE;iKDHT̀TBCIE;CGHFRTERSFGHFA;cp_;̂_=5b_];b_=6l643;c_;]6]75b3;CNwD
E;TGOBTE;IC;DFDDLEW;>FNERHCRFT;E;FRRE;y;oGTICIF;IFSCGICGHFA;CE;DFHER;IF;:TBTHChLE;F
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,-./01/-23431315/-0671743864010956:1;4./4325<406-031342/43<04=-460->3,1.:4?104;-2
-36/4;>3@=0174A-3<4?13-B240C1AD->

EF>GHI>HJKLEEEFM
EF

FNLEGLKEKF
FHOKJOKJ

PQ>3R43/-713S-0;1T313<0-<-2/13<1013-2374;16236/4.23UV342/V36.240671>

W04=-460- FNLEGLKEKF
FHONFOEN

W1013X>3Y>3Z@,[@RP3,PZ\Y,]P3\3̂\Y_],P̂ 3M3@=0174A-T3C1;-23C406S6:10T32̀35;
6.2/1./4>

W04=-460- FNLEGLKEKF
FHONNOHI

W1013X>3Y>3Z@,[@RP3,PZ\Y,]P3\3̂\Y_],P̂ 3M3@=0174A-T34.:1;6.8104;-2313251
<0-<-2/1T3:-;3-236/4.234;304S40a.:61T3b3c.671743Y495626/1./4313S6;37431/42/1031

:-.S-0;671743/d:.6:1>

W04=-460- FNLEGLKEKF
FHONIOFF

0̂2>3e12f3g6:6/1./4T3<04?6;6.10;4./43<0-:4740;-23-3:1.:4?1;4./-37-36/4;3EKT31226;
:-;-3S-631;<?1;4./43762:5/67-3<4?-3<04=-460-343674./6S6:17-3<-03?6:6/1./4T3d3S?1=01./4

-3400-304?1:6-.17-31-3?1.A1;4./-37-3C1?-03132403-B240C17-3:-;-3?6;6/43b
:-./01/1AD->

W04=-460- FNLEGLKEKF
FHONGOHH

0̂2>3e12f3g6:6/1./42T3252<4.7404;-23132422D-3<10134.:1;6.8103123<0-<-2/12
;4?8-0423:?1226S6:17123.-236/4.23EFTENTEhTEHTEIT343EG3b3c.671743Y495626/1./4T313S6;
7431.1?6210313:-.S-0;671743/d:.6:1>3Y\iPYj@Y\ZP̂ 3@Z@j[k3l̂ 3Fh3[PY@̂ >3Z56/-

-B06=17-343/4.81;35;13B-13/1074m

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOEEOhK

0̂2>e12f3g6:6/1./42T3B-13/1074>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOENOEK

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3̂0>e1f3g6:6/1./4T313c.671743Y495626/1./4T
042<-.2VC4?3<4?131.V?6243/d:.6:137123<0-<-2/1231<0424./1712T304=62/0-53-324=56./4O

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOENOKK

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3ô0>3W04=-460->>>>>>>i-71C61T304221?/-3954
04S404./431-3]/4;3F3713W0-<-2/13eEpFIHhGf3.D-38-5C436.76:1AD-37-3951./6/1/6C-374
;471?8123<-03/6<-3eKF3743-50-T3KF3743<01/1343KF3743B0-.q4fT3:-.S-0;4342/6<5?-53-

i40;-3743Y4S40a.:613eEJJFJENfT3<V=6.13ho

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOEHOEh

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3j4224324./67-T3<4A-3-3044.C6-3713251
<0-<-2/131:042:67137136.S-0;1AD-36.762<4.2VC4?3<101301/6S6:1AD-3713:-.S-0;67174
/d:.6:1T31<-./1713.13;4.21=4;31./406-03743713?1C013713c.671743id:.6:13742/4

Y4=6-.1?T3:-.C-:104;-231.4r->

6̂2/4;1 FhLEGLKEKF
FhOEHOFH

4̂.8-03S-0.4:47-03Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]ZT3,jWXL,WsO
Eh>GhN>HNKLEEEFMGET32-?6:6/-3-34.C6-37-31.4r-304S404./431-3t/4;3F>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOEpOEI

W1013X>3Y>3Z@,[@RP3,PZ\Y,]P3\3̂\Y_],P̂ 3M3̂0>e1f3g6:6/1./4T3B-13/1074>3@3c.67174
Y495626/1./4301/6S6:-5313:-.S-0;671743/d:.6:137123<0-<-2/1231<0424./17123<-03_>̂u
6/4.2T3ENTEHTEITEGT301qD-3<4?13951?3<0-:47404;-23131:46/1AD-3713;42;1T3:-.:?56.7-
13<0424./43S1243<1013-236/4.23-0134;3742/1954T3S1C-03<40;1.4A13:-.4:/17-34

-B06=17->

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOEpONH

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3̂0>e1f3g6:6/1./4T31.4r-3:-.C-:17-T
1=51071;-2>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOFHOFN

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3̂0>e1f3g6:6/1./4T3S1C-03042<-.740>
W-74;-231=51071031304/6S6:1AD-L4.C6-3.-3<01q-37435;138-01v

W04=-460- FhLEGLKEKF
FhOHJOFN

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3̂0>e1f3g6:6/1./4T304/6S6:-313;4.21=4;
1./406-0>3jD-3d3.4:422V06-3-34.C6-3713<0-<-2/13742:06;6.1.7-313951./67174374
;471?812T3:-.267401.7-39543-3@.4r-3]3i40;-3743Y4S40a.:613S1q3;4.AD-31

951./671743/-/1?T342/13/1;Bd;3d3<10w;4/0-3743U5?=1;4./-T3B4;3:-;-T343-3;162
:-./5.74./4T3_>̂uT3.13<0-<-2/134.:1;6.8171T3Y@i]s],Pc3xc\3,Pj,PYR@_@3,PZ

iPRP̂ 3P̂ 3>>>>>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FHOEFONF

W1013Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]Z3M3i\YZP̂ 3RP3\R]i@gT3713;42;13S-0;1T
1.4r-5374:?101AD-T3.-3;-;4./-37-3:1712/0-3713<0-<-2/1T31226;3:-;-3-2374;162
?6:6/1./42T3954342/1C13:64./43743/-7123123:-.76Ay4237-3;42;-376<?-;13?4=1?T301qD-

<4?13951?3C1;-231:46/103132513<0-<-2/1T3746r1.7-3743:5;<060T3d3:40/-3954
:-;5.6:104;-23b315/-0671743864010956:1;4./4325<406-03<101374;1623<0-C67a.:612>

6̂2/4;1 FhLEGLKEKF
FHOEFOhH

4̂.8-03S-0.4:47-03Z@Y,]P3̂@jRYP3Z@gg\i3W\n@Y]ZT3,jWXL,WsO
Eh>GhN>HNKLEEEFMGET3-3<01q-3<10134.C6-37431.4r-3<1013-3t/4;3F3S-634.:40017-3<4?-

W04=-460->

6̂2/4;1 FhLEGLKEKF
FHOENOKI

0̂2>3s-0.4:47-042T342/V31B40/-3-3<01q-3<101304=62/0-37436./4.AD-374304:502-23<1013-2
6/4.2L=05<-23.1326/51AD-3743z1:46/-34381B6?6/17-z3-53z:1.:4?17-3.-3U5?=1;4./-z>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FHOEHOEF

0̂2>3e12f3g6:6/1./42T342/1;-234;31.V?62437437-:5;4./-2374381B6?6/1AD-37-23?6:6/1./42
:-;3<0-<-2/1231:46/12>3s1C-03<40;1.4A1;3:-.4:/17-2>

W04=-460- FhLEGLKEKF
FHOKKONH

0̂2>e12f3g6:6/1./42T342/1;-231.1?621.7-3137-:5;4./1AD-374381B6?6/1AD-37-23?6:6/1./42
:-;3<0-<-2/1231:46/12T3.D-3:-.:?5604;-23.13<0424./432422D-T301qD-3<4?13951?3C1;-2

252<4.7403132422D->3Y4/-0.104;-231;1.8D3b23Fh8>3PB06=17-343B-13/1074>

W04=-460- FHLEGLKEKF
FhOEEOHJ

0̂2>3e12f3g6:6/1./42T3B-13/1074>3s1C-0T31=51074;343-B240C4;3/-7123123;4.21=4.237-
262/4;1>3@=0174A->

W04=-460- FHLEGLKEKF
FhOEhOHE

s-636.S-0;17-3-3<01q-3S6.1?3<101304=62/0-37436./4.AD-374304:502-2O3FHLEGLKEKF3b2
FhONGOEE>

W04=-460- FHLEGLKEKF
FhOEhOHN

h>h>3P3?6:6/1./43042<-.21B6?6q1M2434r:?526C1343S-0;1?;4./43<4?123/01.21Ay4234S4/51712
4;32453.-;4T31225;43:-;-3S60;42343C4071746012325123<0-<-2/1234324523?1.:42T
6.:?526C43-231/-23<01/6:17-237604/1;4./43-53<-03245304<0424./1./4T34r:?5t7131
042<-.21B6?6717437-3<0-C47-037-3262/4;13-537-3̀0=D-3-534./671743<0-;-/-01371

?6:6/1AD-3<-034C4./5162371.-2374:-004./42374352-36.74C67-37123:0474.:616237431:422-T
16.7139543<-03/40:460-2>
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-./01/2.1 3456758683
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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 julho de 2021.
À COMAP, para instruir a repetição do certame,

com vistas à contratação do item fracassado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/07/2021, às 15:26, 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
0918574 e o código CRC 1BBF5E35.

0005162-37.2021.6.02.8000 0918574v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2021.
 
 
À SEIC, para ajustes na pesquisa de preços do item

2 do Termo de Referência, anexo medalhas, 0881800,
constantes dos autos principais da aquisição, Procedimento
SEI nº 0002345-97.2021.6.02.8000.

 
Após, à SLC para confecção da minuta do edital,

para repetição do certame.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/07/2021, às 12:34, 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
0919308 e o código CRC 615E5247.

0005162-37.2021.6.02.8000 0919308v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2021.
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de procedimento instaurado a partir de

informação de pregoeiro deste órgão que noticiou  o fracasso
parcial do Pregão 20/2021, item 02, aquisição de medalhas,
botons, considerando o registro equivocado no sistema
COMPRASNET do valor máximo estimado pela Administração,
impossibilitando, dessa forma, a aceitação e negociação de
valores na sessão do certame em destaque.

 
De fato, por erro deste subscritor, informou-se que

o valor total dos itens seria R$ 257,10 (duzentos e cinquenta e
sete reais e dez centavos), sendo que o valor correto seria de
R$ 3.257,10 (três mil e duzentos e cinquenta e sete reais e dez
centavos), obtido a partir do valor unitário de R$ 51,70
(cinquenta e um reais e setenta centavos).

 
Analisando-se mais detidamente a informação

0904954, esta unidade obteve três preços para o item 2 -
Boton de Lapela, quais sejam:

 
 

EMPRESA Botons de lapela do "Mérito Eleitoral"
DG

Brindes R$ 25,00

Casa R$ 100,00
Despacho SEIC 0919524         SEI 0005162-37.2021.6.02.8000 / pg. 26



Design R$ 100,00

JR
Machado R$ 30,00

*valores unitários
 

 
Levando-se em consideração a pesquisa realizada

anteriormente e ora juntada a este procedimento (0919596),
chega-se à média de R$ 51,67 para valor unitário. Estimando-
se o valor global de 63 bótons em R$ 3.255,00 (três mil
duzentos e cinquenta e cinco reais).

 
Assim, com essas considerações, 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 restrição de participação de microempresa
e empresa de pequeno porte.

 

À deliberação superior,
 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 20/07/2021, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0919524 e o código CRC 24E7FAF0.

0005162-37.2021.6.02.8000 0919524v1
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WWW.DGBRINDES.COM.BR 

  
 

E-mail: dgbrindes@ig.com.br 
  

       
  

  
 

Marcio Sandro Mallet Pezarim - EPP 

  
 

CNPJ.04.743.532/0001-70 

  
  

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

  
 

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

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

                  

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

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

ITEM MATERIAL QUANT. 
VALOR  

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

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

63 R$ 150,00 R$ 9.450,00 

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

4 
Comendas do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann 
Byron de Araújo Soares 

30 R$ 200,00 R$ 6.000,00 

6 
Medalhas do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos 
Paes Barreto Cardoso 

30 R$ 200,00 R$ 6.000,00 

 
VALOR TOTAL GERAL: R$ 23.025,00 (Vinte e três mil e vinte e cinco reais). 
 
*NÃO TRABALHAMOS COM O RESTANTE DOS ITENS 
 
Declaramos que todos os custos envolvidos no fornecimento do material, tais como frete e 
todos os tributos incidentes, estão inclusos no valor. 
 
Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias  
 
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias 
  
Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias 
 
Dados Bancários: Banco do Brasil 001 
Agência: 6809-8 – Conta Corrente: 1070-7 
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Favorecido: Marcio Sandro Mallet Pezarim – EPP 
 
 
São Paulo, 26 de maio de 2021. 
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Rua Sargento Silvino Macedo, 208 – Imbiribeira – Recife –PE - CEP.: 51.160-060 
CNPJ: 09.583.635/0001-33 – Insc. Municipal: 390.965-4 - Insc. Estadual: 036631086 

 

   

Recife, 14 de junho de 2021. 

 

TER – AL. 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

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

 

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

 

Prazo de produção: À combinar. 

Forma de pagamento: Empenho. 

 

 

Validade da Proposta: 30 Dias 
 
 
Atenciosamente, 
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J  R   MACHADO  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  ME 
CNPJ:   01.756.582/0001.01   -   INSC.EST:   86.100.274   -   jrmachadocomercio@gmail.com 

 

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

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

 

Rio de Janeiro, 15 de junho 2021. 

 

  Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 

 

ORÇAMENTO 

 

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

confecção/fornecimento conforme especificações a seguir. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT  UN. VALOR UNIT. PREÇO TOTAL 

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

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

03 
Comendas do Mérito Eleitoral 
Desembargador Hermann Byron de 
Araújo Soares 

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

04 
Medalhas do Mérito Eleitoral 
Desembargador Domingos Paes 
Barreto Cardoso 

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

TOTAL: R$ 39.390,00 

 

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 39.390,00 

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

 

JR MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME                                                   

Telefone: (21) 3357-8652 

CNPJ: 01.756.582/0001-01  

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

E-mail: jrmachadocomercio@gmail.com 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

Prazo de entrega: Á combinar 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
 
 
À SLC, para confecção da minuta do edital, com

posterior remessa à AJ-DG, para a competente análise.
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/07/2021, às 10:14, 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
0919774 e o código CRC CFC5ED2C.

0005162-37.2021.6.02.8000 0919774v1
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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 julho de 2021.
À EJE,
Solicitando o ajuste do Termo de Referência

visando a repetição do certame quanto ao item fracassado
(item 2).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 21/07/2021, 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
0920034 e o código CRC BF0280C4.

0005162-37.2021.6.02.8000 0920034v1
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação para a confecção de Bótons de Lapela.

1 – OBJETO

Contratação de firma(s) especializada(s) para aquisição de bótons de Lapela

que  serão  outorgados  pelo  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  como

homenagem e/ou reconhecimento de mérito a pessoas que se destacarem por

relevantes  serviços  prestados  na  área  de  atuação  da  Justiça  Eleitoral,

conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir. 

2 – JUSTIFICATIVA

Este Tribunal, com o objetivo de prezar pela memória da Justiça Eleitoral em

Alagoas,  bem  como  reconhecer  e  evidenciar  personalidades,  magistrados,

servidores  e  entidades  cuja  atuação  mereçam  reverência  pelos  serviços

prestados  à  sociedade  e  à  integração  popular  à  democracia  no  âmbito

regional,  instituiu,  por  meio da Res.-TRE/AL nº 14.083/2004,  a Medalha do

Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso. 

Já por meio da Res.-TRE/AL nº 15.659/2016, esta Corte concebeu a Comenda

do Mérito  Eleitoral  Desembargador  Hermann Byron  de Araújo  Soares,  cujo

escopo é laurear cidadãos cuja dedicação e operosidade hajam aperfeiçoado e

fortalecido esta Especializada e o ideal democrático no Estado de Alagoas. 
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A seguir, por meio da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, este Regional, objetivando

conferir  reconhecimento  à  atuação  de  membros  e  servidores  da  Justiça

Eleitoral em Alagoas, isso com esteio no permissivo ínsito no artigo 237, inciso

II,  da  Lei  nº  8.112/90,  instituiu  a  Medalha  do  Mérito  Eleitoral.  É  de  pleno

interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas

cuja  atuação  contribuiu  de  forma  decisiva  para  o  crescimento  e

engrandecimento da Justiça Eleitoral. 

3 –  QUANTIDADES

3.1 – 63 (sessenta e três) bótons de lapela, sendo:

21 (vinte e um)  bótons de lapela ouro;

21 (vinte e um)  bótons de lapela prata; e 

21 (vinte e um) bótons de lapela bronze; 

4 – ESPECIFICAÇÕES

4.1.  Bóton de Lapela:

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT.

a) Terão o formato especificado no Anexo I, com largura

de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2
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1

mm;

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre

e com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada

boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão

metálica para fixação no pino provida de mola interna

de acionamento;

c)  Deverão  ostentar  em  uma  face,  uma  película

esmaltada,  contornada em metal  na  cor  do  boton,  a

logomarca  da  Justiça  Eleitoral  (estampada nas  cores

originais:  azul,  amarelo,  branco  e  verde),  constando,

logo  abaixo,  a  inscrição  em  alto-relevo  “JUSTIÇA

ELEITORAL  DE  ALAGOAS”,  caixa  alta,  e  na  parte

inferior do boton, a inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20

ANOS ou 30 ANOS”, em caixa alta, três linhas (filetes)

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

cor do boton, tudo conforme especificações detalhadas

no constante do Anexo III;

e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue,

com o tamanho 6 pt;

63

4.1.1. Observação:
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O total de 63 (sessenta e três) bótons de lapela fica dividido em 21 (vinte e um)

de ouro, 21 (vinte e um) de prata e 21 (vinte e um) de bronze), conforme arte a

ser encaminhada pelo Tribunal 

5  – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

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

6  – PRAZO DE ENTREGA:

Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5

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

unidade fiscalizadora para análise e aprovação. 

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

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

7 – LOCAL DE ENTREGA

Almoxarifado do Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas,  situado na Avenida

Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-

410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 13h às 19h e às

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

8.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das

especificações presentes neste termo de referência e seus anexos, observada

a arte final fornecida pelo Contratante;

8.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens

individuais e lacradas; 

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

tributos  e  os demais  encargos  indispensáveis  ao  perfeito  cumprimento  das

obrigações decorrentes dos contatos; 

8.4.  O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento

dos  bótons de lapela.

9 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO

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

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

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato;

9.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de

crédito,  através  do  domicílio  bancário  pelo  qual  ela  deseja  receber  seus
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créditos,  no  prazo  de  até  10  (dez)  dias  úteis,  contado  após  o  atesto  do

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

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

contado a partir de sua reapresentação; 

9.3. Não  serão  efetuados  quaisquer  pagamentos  à  Contratada  enquanto

perdurar  pendência  de  liquidação  de  obrigações  em  virtude  de  sanções

administrativas ou inadimplência contratual; 

10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

fornecedora penalidades previstas na legislação pertinente. 

10.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em

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

estabelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia contra

falhas e ou defeitos. 

 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

Lei nº 8.666/93;
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11.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto,

sob o aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas

detectadas, conforme Lei 8.666/93; 

11.3. Solicitar,  quando  julgar  conveniente,  informações  relativas  ao

fornecimento  do  objeto,  sem  que  tal  atividade  implique  em  qualquer

responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA; 

11.4. Atuar  da  forma  mais  ampla  e  completa  no  acompanhamento  do

fornecimento  do  objeto,  acompanhamento  este  que  não  eximirá  a

CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem

causados à contratante ou a terceiros; 

11.5.  Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que  a  contratada  possa

desempenhar a plena execução do contrato; 

11.6. Comunicar  à  empresa  contratada  todas  e  quaisquer  ocorrências  em

desacordo  com  o  cumprimento  das  obrigações  pactuadas,  qualquer

anormalidade na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento,

caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas; 

11.7. Solicitar  à  empresa  contratada,  sempre  que  necessárias  todas  as

providências ao bom andamento dos trabalhos; 

11.8. 8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de

preço e prazo estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o

atesto do Fiscal do Contrato. 

12  – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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12.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência

e respectivo Contrato; 

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

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

que poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar

totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar

em desacordo com as especificações deste Termo de Referência. 

12.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda

a vigência do Contrato; 

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

qualquer  outra  informação  acerca  das  atividades  objeto  do  Contrato,  sem

prévia autorização da Contratante; 

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

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

solicitados pela Contratante; 

12.6. Manter  sigilo  absoluto  sobre  informações,  dados  e  documentos

provenientes da execução do Contrato e às demais informações internas da

Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento; 

12.7. Não  deixar  de  executar  qualquer  atividade  necessária  ao  perfeito

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

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

material ou pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente

à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade; 

12.9.  Executar  fielmente  o  contrato,  em  conformidade  com  as  cláusulas

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

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

contratante. 

12.10. Não transferir  a  outrem a  execução dos  fornecimentos  objeto  deste

Termo de Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas. 

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

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

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

vícios,  defeitos  ou  incorreções,  estando  os  produtos  dentro  do  prazo  de

validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à

devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Yuri Anísio Gonçalves

Secretário da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/ de Alagoas

Termo de Referência Bótons - repetição (0920858)         SEI 0005162-37.2021.6.02.8000 / pg. 42



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Escola Judiciária Eleitoral

ANEXO I – BÓTON DE LAPELA
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2021.
À SLC,
 
Senhora Chefe,
 
Após juntada do Termo de Referência (0920858)

referente a aquisição dos bótons (item fracassado no PE
nº 20/2021), encaminho os autos para continuidade do
procedimento.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 22/07/2021, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920860 e o código CRC 6B388131.

0005162-37.2021.6.02.8000 0920860v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
À EJE, para informar se haverá necessidade de

apresentação de amostra do item a ser licitado, para
conclusão da confecção da minuta do edital.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/07/2021, 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
0921608 e o código CRC 0621415C.
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TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação para a confecção de Bótons de Lapela.

1 – OBJETO

Contratação de firma(s) especializada(s) para aquisição de bótons de Lapela

que  serão  outorgados  pelo  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  como

homenagem e/ou reconhecimento de mérito a pessoas que se destacarem por

relevantes  serviços  prestados  na  área  de  atuação  da  Justiça  Eleitoral,

conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir. 

2 – JUSTIFICATIVA

Este Tribunal, com o objetivo de prezar pela memória da Justiça Eleitoral em

Alagoas,  bem  como  reconhecer  e  evidenciar  personalidades,  magistrados,

servidores  e  entidades  cuja  atuação  mereçam  reverência  pelos  serviços

prestados  à  sociedade  e  à  integração  popular  à  democracia  no  âmbito

regional,  instituiu,  por  meio da Res.-TRE/AL nº 14.083/2004,  a Medalha do

Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso. 

Já por meio da Res.-TRE/AL nº 15.659/2016, esta Corte concebeu a Comenda

do Mérito  Eleitoral  Desembargador  Hermann Byron  de Araújo  Soares,  cujo

escopo é laurear cidadãos cuja dedicação e operosidade hajam aperfeiçoado e

fortalecido esta Especializada e o ideal democrático no Estado de Alagoas. 
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A seguir, por meio da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, este Regional, objetivando

conferir  reconhecimento  à  atuação  de  membros  e  servidores  da  Justiça

Eleitoral em Alagoas, isso com esteio no permissivo ínsito no artigo 237, inciso

II,  da  Lei  nº  8.112/90,  instituiu  a  Medalha  do  Mérito  Eleitoral.  É  de  pleno

interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas pessoas

cuja  atuação  contribuiu  de  forma  decisiva  para  o  crescimento  e

engrandecimento da Justiça Eleitoral. 

3 –  QUANTIDADES

3.1 – 63 (sessenta e três) bótons de lapela, sendo:

21 (vinte e um)  bótons de lapela ouro;

21 (vinte e um)  bótons de lapela prata; e 

21 (vinte e um) bótons de lapela bronze; 

4 – ESPECIFICAÇÕES

4.1.  Bóton de Lapela:

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT.

1

a) Terão o formato especificado no Anexo I, com largura

de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2
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mm;

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre

e com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada

boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão

metálica para fixação no pino provida de mola interna

de acionamento;

c)  Deverão  ostentar  em  uma  face,  uma  película

esmaltada,  contornada em metal  na  cor  do  boton,  a

logomarca  da  Justiça  Eleitoral  (estampada nas  cores

originais:  azul,  amarelo,  branco  e  verde),  constando,

logo  abaixo,  a  inscrição  em  alto-relevo  “JUSTIÇA

ELEITORAL  DE  ALAGOAS”,  caixa  alta,  e  na  parte

inferior do boton, a inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20

ANOS ou 30 ANOS”, em caixa alta, três linhas (filetes)

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

cor do boton, tudo conforme especificações detalhadas

no constante do Anexo I;

e) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue,

com o tamanho 6 pt;

63

4.1.1. Observação:
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O total de 63 (sessenta e três) bótons de lapela fica dividido em 21 (vinte e um)

de ouro, 21 (vinte e um) de prata e 21 (vinte e um) de bronze), conforme arte a

ser encaminhada pelo Tribunal 

5  – CRITÉRIO DE JULGAMENTO

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

6  – PRAZO DE ENTREGA

Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5

(cinco)  úteis,  modelos  dos  botóns  (um  de  cada  modelo),  para  serem

submetidos à unidade fiscalizadora para análise e aprovação. 

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

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

7 – LOCAL DE ENTREGA

Almoxarifado do Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas,  situado na Avenida

Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-

410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 13h às 19h e às

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

8.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das

especificações presentes neste termo de referência e seus anexos, observada

a arte final fornecida pelo Contratante;

8.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens

individuais e lacradas; 

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

tributos  e  os demais  encargos  indispensáveis  ao  perfeito  cumprimento  das

obrigações decorrentes dos contatos; 

8.4.  O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento

dos  bótons de lapela.

9 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO

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

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

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato;

9.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de

crédito,  através  do  domicílio  bancário  pelo  qual  ela  deseja  receber  seus
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créditos,  no  prazo  de  até  10  (dez)  dias  úteis,  contado  após  o  atesto  do

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

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

contado a partir de sua reapresentação; 

9.3. Não  serão  efetuados  quaisquer  pagamentos  à  Contratada  enquanto

perdurar  pendência  de  liquidação  de  obrigações  em  virtude  de  sanções

administrativas ou inadimplência contratual; 

10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

fornecedora penalidades previstas na legislação pertinente. 

10.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em

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

estabelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia contra

falhas e ou defeitos. 

 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

Lei nº 8.666/93;
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11.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto,

sob o aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas

detectadas, conforme Lei 8.666/93; 

11.3. Solicitar,  quando  julgar  conveniente,  informações  relativas  ao

fornecimento  do  objeto,  sem  que  tal  atividade  implique  em  qualquer

responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA; 

11.4. Atuar  da  forma  mais  ampla  e  completa  no  acompanhamento  do

fornecimento  do  objeto,  acompanhamento  este  que  não  eximirá  a

CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos danos que forem

causados à contratante ou a terceiros; 

11.5.  Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que  a  contratada  possa

desempenhar a plena execução do contrato; 

11.6. Comunicar  à  empresa  contratada  todas  e  quaisquer  ocorrências  em

desacordo  com  o  cumprimento  das  obrigações  pactuadas,  qualquer

anormalidade na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento,

caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas; 

11.7. Solicitar  à  empresa  contratada,  sempre  que  necessárias  todas  as

providências ao bom andamento dos trabalhos; 

11.8. 8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de

preço e prazo estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o

atesto do Fiscal do Contrato. 

12  – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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12.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência

e respectivo Contrato; 

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

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

que poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo recusar

totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar

em desacordo com as especificações deste Termo de Referência. 

12.3. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda

a vigência do Contrato; 

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

qualquer  outra  informação  acerca  das  atividades  objeto  do  Contrato,  sem

prévia autorização da Contratante; 

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

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

solicitados pela Contratante; 

12.6. Manter  sigilo  absoluto  sobre  informações,  dados  e  documentos

provenientes da execução do Contrato e às demais informações internas da

Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento; 

12.7. Não  deixar  de  executar  qualquer  atividade  necessária  ao  perfeito

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

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

material ou pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente

à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade; 

12.9.  Executar  fielmente  o  contrato,  em  conformidade  com  as  cláusulas

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

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

contratante. 

12.10. Não transferir  a  outrem a  execução dos  fornecimentos  objeto  deste

Termo de Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas. 

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

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

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

vícios,  defeitos  ou  incorreções,  estando  os  produtos  dentro  do  prazo  de

validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à

devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Yuri Anísio Gonçalves

Secretário da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/ de Alagoas
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ANEXO I – BÓTON DE LAPELA
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
À SLC,
 
Senhora Chefe,
 
Após o questionamento formulado no Despacho

S L C 0921608, referente a aquisição dos bótons (item
fracassado no PE nº 20/2021), esta unidade fez as alterações
necessárias no texto (item 6), juntando nova versão do Termo
de Referência (0922006).

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 26/07/2021, às 14:41, 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
0922007 e o código CRC 6EB7642C.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0005162-37.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 

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

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo – 
bótons de lapela, conforme especificações descritas nos Anexos deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MODELOS E DO MATERIAL FINAL  
 
2.1.                 A Contratada deverá providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da Nota de Empenho, modelos dos bótons (um de cada modelo), para serem 
submetidos à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após a aprovação dos 
modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
confecção e entrega definitiva do item constante do Termo de Referência (Anexo I). 
  
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

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

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

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
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responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
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7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  
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7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 
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eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 
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que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

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

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

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

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

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

Minuta de edital (repetição - Item 2) (0922222)         SEI 0005162-37.2021.6.02.8000 / pg. 71



 
1

6 

 

                                 
                        PODER JUDICIÁRIO 
     TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada por correio 
eletrônico (e-mail), na Seção de Almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL, CEP: 57083-410, Tel: (82) 3328-1947, no horário 
das 13 às 19 horas, de segunda a quinta, e das 7h30 Às 13h30 às sextas–feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 

 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto 
na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

17.4.1.  Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

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

17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
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17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.13.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.15.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.15.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.17.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados após o atesto da Nota Fiscal/Fatura 
por servidor especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato  e 
comprovar o atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo 
prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação.   
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18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 
8.666/93;  
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c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 
da CONTRATADA;  

d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas 
quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;  

e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas; 

g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I), após conferência e o atesto do Fiscal do 
Contrato. 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da Contratada: 

 
a) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência (Anexo I);  
 
b) Apresentar, às suas expensas, uma amostra de cada bóton, para fins de análise e teste 
pelo contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo 
recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em 
desacordo com as especificações do Termo de Referência; 
 
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  
 
d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante;  
 
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante;  
 
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 
execução do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a 
Contratada tiver conhecimento;  
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g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada 
anteriormente qualquer tipo de procedimento; 

 
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou 
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;  
 
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da contratante.  
 
j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de 
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  
 
k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais 
entregues em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não 
atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e 
à aplicação das sanções legais cabíveis; 
 
l) Entregar os produtos finais acondicionados em embalagens individuais e lacradas; 
 
m) Incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos; 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

 
o) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

 
p) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
q) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
r) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
s) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

 
t) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
2312. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
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23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição do item e valores máximos admitidos; 
ANEXO I-B – Modelos do item; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação para a confecção de Bótons de Lapela 

1 – OBJETO  

Contratação de firma(s) especializada(s) para aquisição de bótons de Lapela que serão 
outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como homenagem e/ou reconhecimento 
de mérito a pessoas que se destacarem por relevantes serviços prestados na área de atuação 
da Justiça Eleitoral, conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir. 2 
– JUSTIFICATIVA Este Tribunal, com o objetivo de prezar pela memória da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, bem como reconhecer e evidenciar personalidades, magistrados, servidores e 
entidades cuja atuação mereçam reverência pelos serviços prestados à sociedade e à 
integração popular à democracia no âmbito rgional, instituiu, por meio da Res.-TRE/AL nº 
14.083/2004, a Medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso. Já 
por meio da Res.-TRE/AL nº 15.659/2016, esta Corte concebeu a Comenda do Mérito Eleitoral 
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares, cujo escopo é laurear cidadãos cuja 
dedicação e operosidade hajam aperfeiçoado e fortalecido esta Especializada e o ideal 
democrático no Estado de Alagoas. 

A seguir, por meio da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, este Regional, objetivando conferir 
reconhecimento à atuação de membros e servidores da Justiça Eleitoral em Alagoas, isso com 
esteio no permissivo ínsito no artigo 237, inciso II, da Lei nº 8.112/90, instituiu a Medalha do 
Mérito Eleitoral. É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas 
pessoas cuja atuação contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da 
Justiça Eleitoral. 

3 – QUANTIDADES:  

3.1 – 63 (sessenta e três) bótons de lapela, sendo: 21 (vinte e um) bótons de lapela ouro; 21 
(vinte e um) bótons de lapela prata; e 21 (vinte e um) bótons de lapela bronze;  

4. ESPECIFICAÇÕES:  

4.1. Bóton de Lapela: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

01 

a) Terão o formato especificado no Anexo I-B, com largura 
de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 
mm;  

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e 
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada 

63 
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boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão 
metálica para fixação no pino provida de mola interna de 
acionamento;  

c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada, 
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da 
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a 
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE 
ALAGOAS”, caixa alta, e na parte inferior do boton, a 
inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em 
caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em relevo, 
plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme 
especificações detalhadas no constante do Anexo I-B; 

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

4.1.1. Observação:  

O total de 63 (sessenta e três) botons de lapela fica dividido em 21 (vinte e um) de ouro, 21 
(vinte e um) de prata e 21 (vinte e um) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo 
Tribunal. 

5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O critério de julgamento será do tipo menor preço.  

6 – PRAZO DE ENTREGA: 

Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) úteis, 
modelos dos botóns (um de cada modelo), para serem submetidos à unidade fiscalizadora para 
análise e aprovação. Após a aprovação dos modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a empresa 
terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega definitiva no Almoxarifado. 

7 – LOCAL DE ENTREGA:  

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 
7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de 
segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

8 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO  

8.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações 
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo 
Contratante;  

Minuta de edital (repetição - Item 2) (0922222)         SEI 0005162-37.2021.6.02.8000 / pg. 83



 
2

8 

 

                                 
                        PODER JUDICIÁRIO 
     TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

8.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e 
lacradas;  

8.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;  

8.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento dos bótons de lapela. 

9 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO  

9.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o 
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e 
fiscalizar o contrato;  

9.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do 
domicílio bancário pelo qual ela deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o atendimento ao objeto. Caso 
a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será contado a partir de 
sua reapresentação;  

9.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual; 

10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a 
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades 
previstas na legislação pertinente.  

10.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as 
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas 
as condições de garantia contra falhas e ou defeitos. 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Fiscalizar a execução do objeto, nostermos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

11.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 
8.666/93;  

11.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, sem 
que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da 
CONTRATADA;  
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11.4 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto 
aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

11.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

11.6 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, podendo 
sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas; 

11.7 Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

11.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato. 

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo 
Contrato;  

12.2 O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob sua 
responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações 
que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência 
de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de Referência.  

12.3 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  

12.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;  

12.5 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;  

12.6 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução 
do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver 
conhecimento;  

12.7 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, 
sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer 
tipo de procedimento; 

12.8 Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal 
comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes do exercício de sua atividade; 
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12.9 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento 
da rotina de funcionamento da contratante.  

12.10 Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de Referência, 
ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  

12.11 A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as exigências e 
especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos 
dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada 
à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis.  

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 

                                    Yuri Anísio Gonçalves 
                Secretário da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL 
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   ANEXO I-A 

 

      DESCRIÇÃO DO ITEM E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR                          
TOTAL 

01  

Bótons de lapela do "Mérito 
Eleitoral", conforme especificações 

constantes do subitem 4.1 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 51,67 R$ 3.255,00 
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ANEXO I-B 

MODELOS DO ITEM 
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    ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 

Minuta de edital (repetição - Item 2) (0922222)         SEI 0005162-37.2021.6.02.8000 / pg. 89



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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
À AJ-DG, com a minuta de edital (repetição - Item

02 do PE nº 20/2021).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 26/07/2021, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0922223 e o código CRC 2FD61DC7.
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PROCESSO : 0005162-37.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Presidência do TRE/AL
ASSUNTO : Análise de minuta. Edital. Pregão Eletrônico.

 

Parecer nº 898 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Trata-se de repetição de licitação para aquisição de item

2, que restou fracassado no Pregão Eletrônico 20/2021, conforme Ata
da Sessão Eletrônica anexa no evento SEI nº 0918032.

O edital original almejava a aquisição de material de
consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, coforme
requisição promovida pela Presidência desta Corte, nos termos da
instrução contida no Processo SEI nº 0002345-97.2021.6.02.8000.

Nos referidos autos, constam todas as peças essenciais,
já citadas no Parecer 696 (0907281), complementado pelo Parecer
706 (0908030), ambos da lavra desta Assessoria Jurídica, não
havendo necessidade de aqui reproduzir os mesmos termos de antes,
razão pela qual ratificamos aquele documento e acrescentamos os
novos elementos a seguir.

Como informado pelo Senhor Pregoeiro (0918028), o
motivo do fracasso do item 2 (Boton de Lapela) do termo de
referência foi o registro equivocado no sistema COMPRASNET do
valor máximo estimado pela Administração, impossibilitando, dessa
forma, a aceitação e negociação de valores na sessão do certame em
destaque.

Com a notícia do fracasso parcial, a SEIC (0919524)
pontuou que, por equívoco, havia registrado o valor total dos itens no
montante de R$ 257,10 (duzentos e cinquenta e sete reais e dez
centavos), sendo que o valor correto seria de R$ 3.257,10 (três mil e
duzentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), obtido a partir do
valor unitário de R$ 51,70 (cinquenta e um reais e setenta centavos).
Assim, levando-se em consideração a pesquisa realizada
anteriormente e a ora juntada a este procedimento (0919596), refez a
cotação do referido item, apresentando novas planilhas, tendo
como preço médio o valor de R$ 51,67 (cinquenta e um reais e
sessenta e sete centavos),  para valor unitário, estimando-se o valor
global de 63 bótons em R$ 3.255,00 (três mil duzentos e cinquenta e
cinco reais).

A unidade demandante providenciou a juntada de novo
termo de referência (0922006) apenas com o item que fora
fracassado, ao passo que a SLC, inseriu nova minuta, nos mesmos
termos do edital anterior (0922222), exceto pelo valor estimado do
item 2, que foi atualizado em virtude da nova cotação de preços
realizada SEIC (0919524).

Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição de
certame, com aproveitamento integral dos elementos da licitação
deserta, inclusive termo de referência já aprovado e reserva de
crédito.

Assim, em complementação ao Parecer 696 (0907281),
complementado pelo Parecer 706 (0908030), e nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria
Jurídica aprova a minuta do edital de licitação (0922222) na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a aquisição de material de consumo - bottons de
lapela, conforme termo de referência 0922006, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
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Judiciário, em 28/07/2021, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 28/07/2021, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0922761 e o código CRC 907BD18B.
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento que objetiva a aquisição

do item 2 do Pregão 20/2021, que restou
fracassado,  conforme Ata da Sessão Eletrônica anexa no
evento SEI nº 0918032.

Por meio do Parecer nº 898/ 2021 (0922761), em
complementação aos Pareceres 696 (0907281) e706
(0908030), e nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei
nº 8.666/93, a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
aprovou a minuta do edital de licitação (0922222) na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de material de
consumo - bottons de lapela, conforme termo de
referência 0922006, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto
no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, e no Decreto nº
10.024/2019.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 28/07/2021, às 16:56, 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
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PROCESSO : 0005162-37.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Aquisição de material de consumo.

 

Decisão nº 1633 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pela Senhora
Diretora-Geral em exercício, inserta no evento SEI nº 0923253.

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, objetivando a aquisição de material de consumo - bótons de
lapela, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência 0922006, elaborado pela Escola Judiciária Eleitoral, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0922222, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 898/2021 (0922761), em
complementação aos Pareceres nº 696/2021 (0907281) e nº
706/2021 (0908030) e demais medidas de sua alçada.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
29/07/2021, às 17:25, 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
0923336 e o código CRC 7E290623.
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1633, da

Presidência (doc. 0923336).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2021, às 13:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924224 e o código CRC E0C26132.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3322//22002211  
  

PROCESSO Nº 0005162-37.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 18 de agosto 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, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo – bótons de 
lapela, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste 
Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo – 
bótons de lapela, conforme especificações descritas nos Anexos deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MODELOS E DO MATERIAL FINAL  
 
2.1.                 A Contratada deverá providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da Nota de Empenho, modelos dos bótons (um de cada modelo), para serem 
submetidos à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após a aprovação dos 
modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
confecção e entrega definitiva do item constante do Termo de Referência (Anexo I). 
  
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame. 

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
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referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

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

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

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 
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f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 
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valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

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

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

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

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

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

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

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 
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15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada por correio 
eletrônico (e-mail), na Seção de Almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL, CEP: 57083-410, Tel: (82) 3328-1947, no horário 
das 13 às 19 horas, de segunda a quinta, e das 7h30 Às 13h30 às sextas–feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 

 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
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17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
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item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto 
na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

17.4.1.  Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

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

17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
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17.13.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.15.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.15.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.17.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados após o atesto da Nota Fiscal/Fatura 
por servidor especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato  e 
comprovar o atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo 
prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação.   
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 
8.666/93;  

c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 
da CONTRATADA;  

d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas 
quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;  

e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
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podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas; 

g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I), após conferência e o atesto do Fiscal do 
Contrato. 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da Contratada: 

 
a) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência (Anexo I);  
 
b) Apresentar, às suas expensas, uma amostra de cada bóton, para fins de análise e teste 
pelo contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo 
recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em 
desacordo com as especificações do Termo de Referência; 
 
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  
 
d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante;  
 
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante;  
 
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 
execução do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a 
Contratada tiver conhecimento;  
 
g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada 
anteriormente qualquer tipo de procedimento; 

 
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou 
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;  
 
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da contratante.  
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j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de 
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  
 
k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais 
entregues em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não 
atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e 
à aplicação das sanções legais cabíveis; 
 
l) Entregar os produtos finais acondicionados em embalagens individuais e lacradas; 
 
m) Incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos; 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

 
o) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

 
p) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
q) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
r) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
s) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

 
t) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
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23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
2312. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição do item e valores máximos admitidos; 
ANEXO I-B – Modelos do item; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 03 de agosto de 2021. 
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Ingrid Pereira de Lima Araujo 

Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação para a confecção de Bótons de Lapela 

1 – OBJETO  

Contratação de firma(s) especializada(s) para aquisição de bótons de Lapela que serão 
outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como homenagem e/ou reconhecimento 
de mérito a pessoas que se destacarem por relevantes serviços prestados na área de atuação 
da Justiça Eleitoral, conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir. 2 
– JUSTIFICATIVA Este Tribunal, com o objetivo de prezar pela memória da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, bem como reconhecer e evidenciar personalidades, magistrados, servidores e 
entidades cuja atuação mereçam reverência pelos serviços prestados à sociedade e à 
integração popular à democracia no âmbito rgional, instituiu, por meio da Res.-TRE/AL nº 
14.083/2004, a Medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso. Já 
por meio da Res.-TRE/AL nº 15.659/2016, esta Corte concebeu a Comenda do Mérito Eleitoral 
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares, cujo escopo é laurear cidadãos cuja 
dedicação e operosidade hajam aperfeiçoado e fortalecido esta Especializada e o ideal 
democrático no Estado de Alagoas. 

A seguir, por meio da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, este Regional, objetivando conferir 
reconhecimento à atuação de membros e servidores da Justiça Eleitoral em Alagoas, isso com 
esteio no permissivo ínsito no artigo 237, inciso II, da Lei nº 8.112/90, instituiu a Medalha do 
Mérito Eleitoral. É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas 
pessoas cuja atuação contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da 
Justiça Eleitoral. 

3 – QUANTIDADES:  

3.1 – 63 (sessenta e três) bótons de lapela, sendo: 21 (vinte e um) bótons de lapela ouro; 21 
(vinte e um) bótons de lapela prata; e 21 (vinte e um) bótons de lapela bronze;  

4. ESPECIFICAÇÕES:  

4.1. Bóton de Lapela: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

01 

a) Terão o formato especificado no Anexo I-B, com largura 
de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 
mm;  

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e 
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada 

63 
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boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão 
metálica para fixação no pino provida de mola interna de 
acionamento;  

c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada, 
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da 
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a 
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE 
ALAGOAS”, caixa alta, e na parte inferior do boton, a 
inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em 
caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em relevo, 
plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme 
especificações detalhadas no constante do Anexo I-B; 

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

4.1.1. Observação:  

O total de 63 (sessenta e três) botons de lapela fica dividido em 21 (vinte e um) de ouro, 21 
(vinte e um) de prata e 21 (vinte e um) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo 
Tribunal. 

5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O critério de julgamento será do tipo menor preço.  

6 – PRAZO DE ENTREGA: 

Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) úteis, 
modelos dos botóns (um de cada modelo), para serem submetidos à unidade fiscalizadora para 
análise e aprovação. Após a aprovação dos modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a empresa 
terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega definitiva no Almoxarifado. 

7 – LOCAL DE ENTREGA:  

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 
7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de 
segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

8 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO  

8.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações 
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo 
Contratante;  
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8.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e 
lacradas;  

8.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;  

8.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento dos bótons de lapela. 

9 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO  

9.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o 
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e 
fiscalizar o contrato;  

9.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do 
domicílio bancário pelo qual ela deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o atendimento ao objeto. Caso 
a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será contado a partir de 
sua reapresentação;  

9.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual; 

10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a 
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades 
previstas na legislação pertinente.  

10.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as 
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas 
as condições de garantia contra falhas e ou defeitos. 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Fiscalizar a execução do objeto, nostermos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

11.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 
8.666/93;  

11.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, sem 
que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da 
CONTRATADA;  
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11.4 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto 
aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

11.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

11.6 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, podendo 
sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas; 

11.7 Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

11.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato. 

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo 
Contrato;  

12.2 O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob sua 
responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações 
que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência 
de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de Referência.  

12.3 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  

12.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;  

12.5 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;  

12.6 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução 
do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver 
conhecimento;  

12.7 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, 
sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer 
tipo de procedimento; 

12.8 Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal 
comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes do exercício de sua atividade; 
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12.9 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento 
da rotina de funcionamento da contratante.  

12.10 Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de Referência, 
ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  

12.11 A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as exigências e 
especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos 
dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada 
à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis.  

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 

                                    Yuri Anísio Gonçalves 
                Secretário da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL 
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   ANEXO I-A 

 

      DESCRIÇÃO DO ITEM E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR                          
TOTAL 

01  

Bótons de lapela do "Mérito 
Eleitoral", conforme especificações 

constantes do subitem 4.1 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 51,67 R$ 3.255,00 
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ANEXO I-B 

MODELOS DO ITEM 
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    ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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êfg8W342>

X:Y>673
h343ij;:>

k3;bl
mnmo

cb:2db:>673
p8f>b

qb̂Y>
c>45:5r
23423s

t<=>

� K
�?�E��
�I����

 u� .
����� K�
� �+ ��� G����� J��
)�%� 
KD@���
�����D"�%

 ��� )��$�%�N� 

Z[\��v��K��� ��%����]���� "����

����������A����%���,�%�����������
��	 $����J�"��+��T$��������������w��

.�� �!��� ���
��
� ����

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0925343)         SEI 0005162-37.2021.6.02.8000 / pg. 133



���������� ����	
�����������������������

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

���#��
����-./�012/ 34567897:;<;49=>? ��������������@��+��

���������
�����
����
�A�!�#�%�����
-����������������
B"�
���
�$# �!����

�����

C

D !�� 0��	�.����
�E"�%

�+�����F0�G����B�B�G/.�� *������G.�H0I���.B	�/I���B�B�G/.����B����	/��

J���%������������������ IK������������� L� ������.��%�&���� �� ���� M����� J�����������$��

- �!�� ���������� B%�� N
��� G ������
�% �#� ���L������

����

IK�������� G����������� ����

� J��� ��% �@�+����H����

0
���������L� 
�����
��

0
�����

���� ���������%����

�������$���
�E"�%

O$�
�������G���%�������� G�������/#P����������� � ��Q ������F$%!���
�� � ��Q ������R�%� R�%� �G���%�S.TU

V� H�
�����$
� J�
� �- ��� ���@@W��

R�%� ���!�%���'� ����� �I��

G�������H�
�XM��� 	 $��

G����� � I����! $����

� �

�0��%�&� �� �����
��������� ����*�*+�����

�

�
�� "�%��JM
�����
� ����
��� �

�

����������B
� �!�

YZ[;<\];?̂_̀ 7857a[4b5c9 dZ9[4;8985

�*�@@��J����e��� V�

-��f$��������- �������J� ����

g9497897h5ijZ;i9 k9l?b7m?49l7h5ijZ;i98?7nopq Y9b<9 9̀rb;<9[45 sh̀ ŝthu t?65̂o9v>?7w?<;9l
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EXTRATO DE CONTRATO

Processo STJ 12034/2021. Contrato STJ n. 45/2021. CONTRATADA: TARGET ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA. CNPJ: 00.000.028/0001-29. OBJETO: Fornecimento de assinatura
anual da plataforma Target GEDWeb. VIGÊNCIA: 1º/08/2021 a 31/07/2022.
ASSINATURA: 30/07/2021. FUNDAMENTO: Caput do artigo 25 da Lei n. 8.666, de 21 de
junho de 1993. MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação. VALOR DO CONTRATO: R$
4.500,00. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PTRES: 167525. NE: 2021NE707 no VALOR de R$
4.500,00, N.D. 33.90.39, Ordinário, em 26/07/2021. SIGNATÁRIOS: Kelson Ferreira Rocha
- SAD/STJ, em exercício, e Mauricio Ferraz de Paiva - Contratada.

R E T I F I C AÇ ÃO

No extrato do Contrato STJ n. 43/2021, ref. ao Processo STJ 13019/2021,
publicado no D.O.U. do dia 30/07/2021, Seção 3, pág. 139, onde se lê: NE: 2021NE688,
leia-se: NE: 2021NE681.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO STJ 017382/2021. Espécie: Termo de Credenciamento PRÓ-SER STJ n.
128/2021. CREDENCIADA: GEROCLÍNICA ASSISTÊNCIA GERIÁTRICA LTDA. CNPJ:
03.634.318/0001-12. 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: 30/07/2021. VIGÊNCIA: 25/08/2021 a 24/08/2024. SIGNATÁRIOS: Luiz
Antonio de Souza Cordeiro - SAD/STJ, Suleica Iara Hagen - Credenciada.

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Publicação de Inexigibilidade do dia 03/08/2021, do Processo: STJ
016631/2021. Onde se lê: "Assina: Lúcio Antonio de Souza Cordeiro, Diretor-Geral da
Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - Em Substituição." Leia-se: "Assina: Luiz Antonio
de Souza Cordeiro, Diretor-Geral da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça - Em
Substituição."

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da empresa CONFIARE
INSTITUTO CLÍNICO LTDA, CNPJ 16.739.606/0001-83, para a prestação de serviços de
assistência médica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal
Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº 1/2020.
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: Gustavo Caribé de
Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da empresa CENTRO
BRASILIENSE DE NEFROLOGIA LTDA, CNPJ 06.537.642/0001-00, para a prestação de serviços
de assistência médica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal
Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº 1/2020.
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: Gustavo Caribé de
Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
COORDENADORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

NÚCLEO DE CREDENCIAMENTO
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº 25/2021, celebrado entre o Superior Tribunal
Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União-PLAS/JMU,
e o IP Instituto de Psicologia e Educação Ltda. OBJETO: prestação de serviço de
assistência médica. Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001. Elementos de
Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua
assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei nº 8.666/93, Ato Normativo
nº 315, de 07.02.2019, Aviso de Credenciamento nº 01/2019. DATA DE ASSINATURA:
30. 07. 2021. ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo Credenciante,
Kennya Gonçalves dos Santos Marques, pela Credenciada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº 27/2021, celebrado entre o Superior Tribunal
Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União-PLAS/JMU, e a
FLUXUS Clínica de Angiologia, Cururgia Vascular e Endovascular Ltda. OBJETO: prestação de
serviço de assistência médica. Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001. Elementos
de Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua
assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei nº 8.666/93, Ato Normativo nº
315, de 07.02.2019, Aviso de Credenciamento nº 01/2019. DATA DE ASSINATURA: 30. 07.
2021. ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo Credenciante, João Marcos
Vasconcelos de Amorim, pela Credenciada.

DIRETORIA DO FORO DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo no 000421/21-11.0011. Contrato nº 007/2021, celebrado entre a
Diretoria do Foro das Auditorias da 11ª Circunscrição Judiciária Militar e a empresa:
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), CNPJ: 02.558.157-0001-62. OBJETO: Prestação de
serviços de circuitos de acesso dedicado à Internet para as Auditorias da 11ª CJM, com
velocidade de 100Mbps). Vigência 26/10/2021 a 25/10/2022. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02.061.0566.4225.0101 - JUPROC. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do art. 24,
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 DATA DE ASSINATURA: 02.08.2021. ASSINAM:
Dra. Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, Diretora do Foro, pelo Contratante, e Carlota
Braga de Assis Lima e Wellington Xavier Costa, representantes legais, pela
Contratada

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art.
25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada
pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.
Processo Administrativo PAe 0018592-22.2019.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila 13431817 ao Termo de
Credenciamento 9150502 da empresa Hospitais Integrados da Gávea S/A (DF STAR) Objeto:
Alterar a Cláusula Oitava - Do Acréscimo e da Supressão de Procedimentos/Especialidades.
Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa
Cláudia Ferreira Victor Nazaré e Guilherme Baptista Villa, Responsáveis Legais.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2021 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2021/056. Objeto: Contratação de empresa especializada para serviço
de retirada, restauro, e recolocação das luminárias da fachada principal do prédio do
Centro Cultural Justiça Federal, situado na Av. Rio Branco nº 241 - Cinelândia - Rio de
Janeiro - RJ.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/08/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00091-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 04/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
17/08/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 02/08/2021) 90028-00001-2021NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2021NE000285, emitida em 26/07/2021. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: IPE - INOVA PRÁTICAS EDUCACIONAIS - PESQUISA, EVENTOS E
CONSULTORIA LTDA. Objeto: Ministrar aula no curso "Como Ensinar Ativamente em
Modelos Híbridos e Online". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei
8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168417. Elemento de
despesa: 339039. Valor total do empenho: R$ 1.150,00. Proc. nº TRF2-EOF-2021/00159.

AVISO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRF - 2.ª RG torna público o cancelamento, em 18/11/2019, da Ata de
Registro de Preços n.º 54/2019, publicada no Diário Oficial da União - Seção 3, de
15/09/2019, pág. 107, firmada com a empresa SEGINFO COMÉRCIO & SERVIÇOS
EMPRESARIAIS EIRELI, objeto do Pregão Eletrônico/SRP n.º 35/2019, com fulcro no art. 20,
inciso I, do Decreto nº 7.892/2013.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor da Secretaria Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0290435-38.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.006.10.2021, firmado em
02/08/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Contratada: HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI, CNPJ nº
19.833.155/0001-37; Objeto: prestação de serviços de emissão de 01 Certificado Digital SSL
Wildcard, na forma de arquivo, do tipo A1, padrão ICP-Brasil, para pessoas jurídicas/físicas,
com serviço de visitas técnicas; Vigência: a partir de sua assinatura, pelo período de 12
meses; Valor Total: R$ 1.150,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 005/2021-
RP; Fundamento Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, 8.248/1991, Lei Complementar
nº 123/2006 e Decretos nºs 7.174/2010, 7.892/2013, 8.538/2015, 7.746/2012 e
10.024/2019; Signatários: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-
Geral, e pela Contratada, o Sr. Mateus Valgas, Proprietário.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005162-37.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo - bótons de
lapela, conforme especificações descritas nos Anexos do Edital.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 04/08/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol
- Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00032-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 04/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 18/08/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 03/08/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021

O Senhor Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna
pública a Homologação do pregão eletrônico nº 14/2021 (0001006-76.2021.6.03.8000),
para a empresa MEDICANDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 21.474.357/0001-81, item
01, no valor de R$ 46.644,00 (quarenta e seis mil e seiscentos e quarenta e quatro
reais), que tem por objeto a realização de avaliações clínicas e perícias médicas.

Macapá-AP, 3 de agosto de 2021.
FRANCISCO VALENTIM MAIA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 04/08/2021, às 13:24, 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
0925974 e o código CRC 47593055.
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                        PODER JUDICIÁRIO 
     TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3322//22002211  
  

PROCESSO Nº 0005162-37.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 18 de agosto 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, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo – bótons de 
lapela, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste 
Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo – 
bótons de lapela, conforme especificações descritas nos Anexos deste Edital. 
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MODELOS E DO MATERIAL FINAL  
 
2.1.                 A Contratada deverá providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento da Nota de Empenho, modelos dos bótons (um de cada modelo), para serem 
submetidos à Unidade Fiscalizadora para análise e aprovação. Após a aprovação dos 
modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
confecção e entrega definitiva do item constante do Termo de Referência (Anexo I). 
  
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame. 

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
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referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

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

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

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

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

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 
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f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 
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valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 
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15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega do material deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada por correio 
eletrônico (e-mail), na Seção de Almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL, CEP: 57083-410, Tel: (82) 3328-1947, no horário 
das 13 às 19 horas, de segunda a quinta, e das 7h30 Às 13h30 às sextas–feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 

 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo 
o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
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17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
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item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto 
na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

17.4.1.  Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
17.5.         As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor 
total do contrato celebrado. 

17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
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17.13.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.15.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.15.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.17.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias úteis, contados após o atesto da Nota Fiscal/Fatura 
por servidor especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato  e 
comprovar o atendimento ao objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo 
prazo de igual magnitude será contado a partir de sua reapresentação.   
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 
8.666/93;  

c) Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, 
sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação 
da CONTRATADA;  

d) Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas 
quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros;  

e) Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

f) Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, 
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podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas; 

g) Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I), após conferência e o atesto do Fiscal do 
Contrato. 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da Contratada: 

 
a) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência (Anexo I);  
 
b) Apresentar, às suas expensas, uma amostra de cada bóton, para fins de análise e teste 
pelo contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias ou até mesmo 
recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência de qualidade ou por estar em 
desacordo com as especificações do Termo de Referência; 
 
c) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  
 
d) Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da 
Contratante;  
 
e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela 
Contratante;  
 
f) Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da 
execução do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a 
Contratada tiver conhecimento;  
 
g) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do 
objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada 
anteriormente qualquer tipo de procedimento; 

 
h) Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou 
pessoal comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade;  
 
i) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom 
andamento da rotina de funcionamento da contratante.  
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j) Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de 
Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  
 
k) Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais 
entregues em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando verificados 
vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do prazo de validade. O não 
atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada à devolução dos materiais e 
à aplicação das sanções legais cabíveis; 
 
l) Entregar os produtos finais acondicionados em embalagens individuais e lacradas; 
 
m) Incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais encargos 
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos; 
 
n) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

 
o) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

 
p) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
q) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
r) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
s) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

 
t) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 
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23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
2312. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição do item e valores máximos admitidos; 
ANEXO I-B – Modelos do item; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 03 de agosto de 2021. 
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Ingrid Pereira de Lima Araujo 

Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação para a confecção de Bótons de Lapela 

1 – OBJETO  

Contratação de firma(s) especializada(s) para aquisição de bótons de Lapela que serão 
outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como homenagem e/ou reconhecimento 
de mérito a pessoas que se destacarem por relevantes serviços prestados na área de atuação 
da Justiça Eleitoral, conforme especificações, quantidades e condições apresentadas a seguir. 2 
– JUSTIFICATIVA Este Tribunal, com o objetivo de prezar pela memória da Justiça Eleitoral em 
Alagoas, bem como reconhecer e evidenciar personalidades, magistrados, servidores e 
entidades cuja atuação mereçam reverência pelos serviços prestados à sociedade e à 
integração popular à democracia no âmbito rgional, instituiu, por meio da Res.-TRE/AL nº 
14.083/2004, a Medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Domingos Paes Barreto Cardoso. Já 
por meio da Res.-TRE/AL nº 15.659/2016, esta Corte concebeu a Comenda do Mérito Eleitoral 
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares, cujo escopo é laurear cidadãos cuja 
dedicação e operosidade hajam aperfeiçoado e fortalecido esta Especializada e o ideal 
democrático no Estado de Alagoas. 

A seguir, por meio da Res.-TRE/AL nº 15.986/2019, este Regional, objetivando conferir 
reconhecimento à atuação de membros e servidores da Justiça Eleitoral em Alagoas, isso com 
esteio no permissivo ínsito no artigo 237, inciso II, da Lei nº 8.112/90, instituiu a Medalha do 
Mérito Eleitoral. É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa homenagem àquelas 
pessoas cuja atuação contribuiu de forma decisiva para o crescimento e engrandecimento da 
Justiça Eleitoral. 

3 – QUANTIDADES:  

3.1 – 63 (sessenta e três) bótons de lapela, sendo: 21 (vinte e um) bótons de lapela ouro; 21 
(vinte e um) bótons de lapela prata; e 21 (vinte e um) bótons de lapela bronze;  

4. ESPECIFICAÇÕES:  

4.1. Bóton de Lapela: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

01 

a) Terão o formato especificado no Anexo I-B, com largura 
de 15 mm, comprimento de 27,5 mm e espessura de 2 
mm;  

b) Serão estampadas, esmaltadas e fundidas em cobre e 
com banhos de ouro, prata e bronze, polidos e cada 

63 
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boton de lapela deverá acompanhar garra de pressão 
metálica para fixação no pino provida de mola interna de 
acionamento;  

c) Deverão ostentar em uma face, uma película esmaltada, 
contornada em metal na cor do boton, a logomarca da 
Justiça Eleitoral (estampada nas cores originais: azul, 
amarelo, branco e verde), constando, logo abaixo, a 
inscrição em alto-relevo “JUSTIÇA ELEITORAL DE 
ALAGOAS”, caixa alta, e na parte inferior do boton, a 
inscrição “MÉRITO, 10 ANOS, 20 ANOS ou 30 ANOS”, em 
caixa alta, três linhas (filetes) na cor do boton em relevo, 
plaquinha em relevo com a cor do boton, tudo conforme 
especificações detalhadas no constante do Anexo I-B; 

d) Todas as inscrições utilizarão a fonte Bebas Neue, com o 
tamanho 6 pt; 

4.1.1. Observação:  

O total de 63 (sessenta e três) botons de lapela fica dividido em 21 (vinte e um) de ouro, 21 
(vinte e um) de prata e 21 (vinte e um) de bronze), conforme arte a ser encaminhada pelo 
Tribunal. 

5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O critério de julgamento será do tipo menor preço.  

6 – PRAZO DE ENTREGA: 

Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 5 (cinco) úteis, 
modelos dos botóns (um de cada modelo), para serem submetidos à unidade fiscalizadora para 
análise e aprovação. Após a aprovação dos modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a empresa 
terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega definitiva no Almoxarifado. 

7 – LOCAL DE ENTREGA:  

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Menino Marcelo, 
7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de 
segunda a quinta, das 13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30. 

8 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO  

8.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver dentro das especificações 
presentes neste termo de referência e seus anexos, observada a arte final fornecida pelo 
Contratante;  
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8.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em embalagens individuais e 
lacradas;  

8.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, tributos e os demais 
encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes dos contatos;  

8.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo recebimento dos bótons de lapela. 

9 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO  

9.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, o 
qual será devidamente atestado por servidor especialmente designado para acompanhar e 
fiscalizar o contrato;  

9.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária de crédito, através do 
domicílio bancário pelo qual ela deseja receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contado após o atesto do representante do TRE-AL, comprovando o atendimento ao objeto. Caso 
a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual magnitude será contado a partir de 
sua reapresentação;  

9.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações em virtude de sanções administrativas ou inadimplência contratual; 

10 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a 
Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades 
previstas na legislação pertinente.  

10.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as 
especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas 
as condições de garantia contra falhas e ou defeitos. 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Fiscalizar a execução do objeto, nostermos do disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

11.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto 
quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, conforme Lei 
8.666/93;  

11.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do objeto, sem 
que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da 
CONTRATADA;  
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11.4 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do objeto, 
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto 
aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

11.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato;  

11.6 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o 
cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do objeto, podendo 
sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas; 

11.7 Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as providências ao bom 
andamento dos trabalhos;  

11.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto do Fiscal do Contrato. 

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência e respectivo 
Contrato;  

12.2 O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma amostra do item sob sua 
responsabilidade, para fins de análise e teste pelo contratante, que poderá exigir as alterações 
que julgar necessárias ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência 
de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste Termo de Referência.  

12.3 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato;  

12.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem prévia autorização da Contratante;  

12.5 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 
execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;  

12.6 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução 
do Contrato e às demais informações internas da Contratante, a que a Contratada tiver 
conhecimento;  

12.7 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, 
sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer 
tipo de procedimento; 

12.8 Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer prejuízo material ou pessoal 
comprovadamente que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes do exercício de sua atividade; 
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12.9 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas acordadas e normas 
estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento 
da rotina de funcionamento da contratante.  

12.10 Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste Termo de Referência, 
ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  

12.11 A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, no prazo definido, os materiais entregues em desacordo com as exigências e 
especificações, e/ou quando verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos 
dentro do prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a contratada 
à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais cabíveis.  

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 

                                    Yuri Anísio Gonçalves 
                Secretário da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL 
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   ANEXO I-A 

 

      DESCRIÇÃO DO ITEM E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR                          
TOTAL 

01  

Bótons de lapela do "Mérito 
Eleitoral", conforme especificações 

constantes do subitem 4.1 do 
Anexo I deste Edital. 

63 R$ 51,67 R$ 3.255,00 
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ANEXO I-B 

MODELOS DO ITEM 
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    ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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Consulta Ata do Pregão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 32/2021

 
Às 14:00 horas do dia 18 de agosto de 2021, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0005162-37.2021 , realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 32/2021. Objeto: Aquisição de material de consumo – bótons de lapela, conforme especificações
descritas nos Anexos do Edital. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu
a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se “licitação
deserta”.

Item: 1
Descrição: Botom
Descrição Complementar: Bótons de lapela do "Mérito Eleitoral", conforme especificações constantes do subitem 4.1
do Anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 63 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 3.255,0000 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Equipe de Apoio

Voltar 
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
Sr. Secretário de Administração
 
Reporto-me no presente para informar que aberta a

sessão Pregão 32/2021 TRE/AL, aquisição de material de consumo -
bótons de lapela, Ata evento sei nº 0933078, não foram apresentadas
propostas, caracterizando licitação deserta.

 
Respeitosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/08/2021, às 07:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933079 e o código CRC 16DE96AC.

0005162-37.2021.6.02.8000 0933079v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Encaminho os presentes autos, pedindo vênia para

sugerir que sejam homologados os atos do Pregoeiro na
condução do Pregão Eletrônico nº 32/2021, que resultou em
fracasso, conforme assentado no Despacho PREG 0933079.

Nesse sentido, peço-lhe vênia para também sugerir
que seja avaliada a possibilidade de que seja autorizada a
instrução da contratação direta para aquisição do item (art.
24, V, da Lei nº 8.666/93), posto se tratar de segunda
tentativa de compra por pregão fracassada. 

Na hipótese de não ser autorizada a instrução da
contratação direta, solicito que seja autorizada nova repetição
do certame.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2021, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933206 e o código CRC A44D48A4.

0005162-37.2021.6.02.8000 0933206v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço vênia para retificar o Despacho

GSAD 0933206, uma vez que se trata de licitação deserta e
não fracassada. Dessa forma, retifico o mencionado despacho
para solicitar que seja considerada a redação abaixo:

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Encaminho os presentes autos, pedindo
vênia para sugerir que sejam
homologados os atos do Pregoeiro na
condução do Pregão Eletrônico nº
32/2021, que resultou em fracasso,
conforme assentado no Despacho
PREG 0933079.
Nesse sentido, peço-lhe vênia para
também sugerir que seja avaliada a
possibilidade de que seja autorizada a
instrução da contratação direta para
aquisição do item (art. 24, V, da Lei nº
8.666/93), posto se tratar de segunda
tentativa de compra por pregão
malograda, desta feita por deserção.
Na hipótese de não ser autorizada a
instrução da contratação direta, solicito
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que seja autorizada nova repetição do
certame.
Respeitosamente.
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2021, às 10:39, 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
0933243 e o código CRC 91163945.

0005162-37.2021.6.02.8000 0933243v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2021.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0933243, direcionem-se

os autos eletrônicos à Assessoria Jurídica desta Diretoria Geral para
manifestação quanto à possibilidade de que seja autorizada a
instrução da contratação direta para aquisição do item (art. 24, V, da
Lei nº 8.666/93), posto se tratar de segunda tentativa de compra por
pregão malograda, desta feita por deserção.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/08/2021, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934105 e o código CRC 6A0F5561.

0005162-37.2021.6.02.8000 0934105v1
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PROCESSO : 0005162-37.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1010 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, por
conta do Despacho GDG 0934105, para fins de
pronunciamento, quanto à possibilidade de que seja
autorizada a instrução da contratação direta para aquisição do
item (art. 24, V, da Lei nº 8.666/93), posto se tratar de
segunda tentativa de compra por pregão malograda, desta
feita por deserção. 

 
É o que se tem a relatar, no que interessa.
 
Acerca da temática assim dispõe a lei 8666/1993:
 

"Art. 24. É dispensável a licitação:
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;"
 

Como visto, há respaldo legal para a contratação
direta em casos como o dos autos, desde que a licitação não
possa ser repetida sem prejuízo para a Administração e a
mesma justifique, formalmente no processo, essa
inviabilidade.

 
Em todo caso, deverá ser mantidas todas as

condições preestabelecidas nos certames anteriores.
 
Não é outra a orientação do Tribunal de Contas da

União sobre a temática:
 

"A licitação deserta deve ser repetida ou
justificada a inviabilidade de sua repetição
(TCU. Acórdão nº 6440/2011 - Primeira
Câmara)."
 
"O art. 24, inciso V, da Lei 8.666/1993
(licitação deserta) só pode ser utilizado como
fundamento para a contratação direta caso o
certame não possa, justificadamente, ser
repetido sem prejuízo para a Administração
(TCU. Acórdão nº 342/2011 - Primeira
Câmara)."
 
"A contratação direta por licitação deserta
deve demonstrar que a repetição do certame
poderá resultar em prejuízo à Administração,
em exposição de motivos constante no
processo de contratação. (Acórdão nº
7049/2010 - Segunda Câmara)."
 
"Ausentes os requisitos que caracterizam a
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licitação deserta e não demonstrado que a
repetição do certame traria prejuízos à
Administração, é considerada ilegal a
contratação direta (TCU. Acórdão nº
 2648/2007 - Plenário)."

 
Assim, respondendo objetivamente ao que

questionado, é sim possível a instrução para a contratação
pretendida nos presentes autos pela via da dispensa de
licitação, desde que seguidas as diretrizes supra.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 23/08/2021, às 14:40, 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
0934721 e o código CRC 541E235C.

0005162-37.2021.6.02.8000 0934721v8
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CONCLUSÃO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento direcionado a aquisição de bótons de

lapela a serem outorgados por esta Corte Eleitoral, como homenagem e/ou
reconhecimento de mérito a pessoas que se destacarem por relevantes
serviços prestados na área de atuação da Justiça Eleitoral.

Ocorre, conforme noticiado no despacho GSAD 0766362, que não
acudiram interessados ao pregão eletrônico, razão pela qual propõe o sr.
Secretário que seja autorizada a instrução para contratação direta, na forma
do art. 24, V, da Lei 8.666/93, bem como homologado os atos do Pregoeiro na
condução do Pregão Eletrônico nº 32/2021, que resultou em fracasso,
conforme assentado no despacho PREG 0933079.

Oficiando nos autos, a Assessoria Jurídica apresentou o Parecer
de n.º 1010 (0934721), opinando pela possibilidade de instrução para a
contratação pretendida pela via da licitação dispensável, desde que
obedecidas as demais exigências previstas na legislação.

Posta assim a questão, concluo os autos a V. Exa., para a
necessária e competente deliberação, com a sugestão de que seja efetivada
a homologação dos atos praticados pelo Pregoeiro, que declarou fracassado o
Pregão nº 32/2021, que objetiva a aquisição de bótons de lapela a
serem outorgados por esta Corte Eleitoral, como homenagem e/ou
reconhecimento de mérito a pessoas que se destacarem por relevantes
serviços prestados na área de atuação da Justiça Eleitoral

Outrossim, como também sugerido pela SAD (0766362), que seja
autorizada a instrução com vistas à contratação direta do objeto, considerando
a figura do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, posto se tratar de segunda tentativa
de compra por pregão malograda, desta feita por deserção.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/08/2021, às 17:00, 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
0935404 e o código CRC 6C232670.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0005162-37.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Autorização. Instrução. Contratação Direta.

 

Decisão nº 1853 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral na Conclusão GDG 0935404, com fulcro nas
informações da Secretaria de Administração (0933243) e Despacho
PREG SEI 0933079, noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico n°
32/2021, que tinha por objeto a a aquisição de material de consumo –
bótons de lapela, a serem outorgados por esta Corte Eleitoral, como
homenagem e/ou reconhecimento de mérito a pessoas que se
destacarem por relevantes serviços prestados na área de atuação da
Justiça Eleitoral HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos
termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em
q u e AU TORIZO, lastreado no pronunciamento da Assessoria
Jurídica da Diretoria Geral, inserta no Parecer nº 1010/2021
(0934721), a instrução com vistas à contratação direta do objeto, na
forma do art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, e desde que obedecidas as
demais exigências previstas na legislação, posto se tratar de segunda
tentativa de compra por pregão malograda, desta feita por deserção.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências
administrativas que se revelem necessárias ou recomendáveis à
consecução do feito.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
25/08/2021, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936029 e o código CRC A88F83DF.
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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, para atualizar o portal da transparência

e promover a instrução com vistas à aquisição dos itens, na
forma da Decisão 1853, da Presidência (doc. 0936029).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2021, às 21:48, 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
0936590 e o código CRC 1E89DF36.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
 
 
À SEIC, para instrução da contratação direta do

objeto destes autos, na forma autorizada na Decisão 1853,
0936029.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/08/2021, às 19:54, 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
0936729 e o código CRC 735FC103.
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E-mail - 0937553

Data de Envio: 
  30/08/2021 13:35:25

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    dgbrindes@ig.com.br

Assunto: 
  Aquisição - Bótons de lapela

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir bótons de lapela por contratação direta, em
razão do fracasso no Pregão Eletrônico que tratava da citada aquisição, cujo edital segue anexo.
Em razão disto, questionamos a possibilidade de manutenção da proposta encaminhada por essa
empresa, por ocasião da estimativa de preço, no valor unitário de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), também
anexa.
Ressaltamos que deverão ser obedecidas todas as exigência constantes do supracitado edital.

Solicitamos que a resposta a este e-mail seja enviada com cópia para: lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Proposta_2_1_.pdf
    Edital_0926100_32___pe___aquisicao_de_material_de_consumo___expediente___PA_0005162_37.2021_assinado.pdf
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30/08/2021 Gmail - Re: Aquisição - Bótons de lapela

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e96bcf593&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1709544887450064285&simpl=msg-f%3A17095448… 1/1

Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

Re: Aquisição - Bótons de lapela 
1 mensagem

ms.pezarim@bol.com.br <ms.pezarim@bol.com.br> 30 de agosto de 2021 15:44
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: lisianacintra@gmail.com

Prezada Sra. Lisiana Teixeira Cintra, boa tarde.  
Segue em anexo  nossa proposta de preços atualizada.  
No mais, ficamos a disposição.  
Cordialmente,  
Mariana Pezarim 

Em Seg, Ago 30, 2021 às 13:35, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezados(as), 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir bótons de lapela por contratação direta, em
razão do fracasso no Pregão Eletrônico que tratava da citada aquisição, cujo edital segue anexo. 
Em razão disto, questionamos a possibilidade de manutenção da proposta encaminhada por essa
empresa, por ocasião da estimativa de preço, no valor unitário de R$ 25,00 (vinte e cinco reais),
também anexa. 
Ressaltamos que deverão ser obedecidas todas as exigência constantes do supracitado edital. 

Solicitamos que a resposta a este e-mail seja enviada com cópia para: lisianacintra@gmail.com. 

Atenciosamente, 

Lisiana Teixeira Cintra 
SEIC - TRE/AL 
82 99301 0575

 

TRE Alagoas.pdf
279K
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 WWW.DGBRINDES.COM.BR 

   E-mail: dgbrindes@ig.com.br 
           

   Marcio Sandro Mallet Pezarim - EPP 

   CNPJ.04.743.532/0001-70 

            Insc.Est. Nº 117.166.079.118       -       Insc.Mun. Nº 3.068.226-6 

   Fones:(11) 2063-3485  
          Rua Barão de Loreto, 259 - SALA 01 - Ipiranga - Cep: 04.265-030 - SP/SP 

                  

 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
A empresa Marcio Sandro Mallet Pezarim-EPP, CNPJ nº 04.743.532/0001-70, sediada na Rua 
Barão de Loreto, 259, Sala 01, bairro Ipiranga, São Paulo/SP, CEP 04.265-030, vem por 
intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, apresentar sua Proposta de Preços 
para os materiais objeto dos itens abaixo especificados, como segue: 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO  UND QTD  
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL  

01 

Bótons de lapela do "Mérito Eleitoral", conforme 
especificações constantes do subitem 4.1 do Anexo I deste 
Edital. 
Marca: MDB – Fabricante: N.R. 

UND 63 R$ 25,00  R$ 1.575,00 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.575,00 (Mil e quinhentos e setenta e cinco reais).  
 
Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os 
aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições 
constantes do Edital e seus anexos.  

Declaramos que os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação. 
 
Condições de Pagamento: 10 (dez) dias úteis, contados da data de entrega da nota 
fiscal/fatura, ou de sua reapresentação em caso de incorreções. 
 
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos a contar da emissão da nota de empenho. 

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto 
pela Administração. 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social: Marcio Sandro Mallet Pezarim - EPP 
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CNPJ: 04.743.532/0001-70  
Endereço: Rua Barão de Loreto, 259 - SALA 01 - Ipiranga - Cep: 04.265-030 - SP/SP 
Nome do contato: Marcio Sandro Mallet Pezarim 
Telefone para contato: (11) 2063-3485 
E-mail: dgbrindes@ig.com.br 
 
Dados Bancários:  
Banco do Brasil 001 Agência: 6809-8 – Conta Corrente: 1070-7 
Favorecido: Marcio Sandro Mallet Pezarim – EPP 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
Nome: Marcio Sandro Mallet Pezarim 
Endereço: Rua Cipriano Barata, 1963, Apt 81, Bairro Ipiranga, São Paulo/SP, CEP: 04.205-001 
CPF: 092.251-968-13 - Cargo(função):  Empresário Individual - Telefone:(11)2063.3485 
RG: 17.739.964 - Órgão Expedidor: SSP/SP - E-mail: dgbrindes@ig.com.br 
Naturalidade: Nacionalidade: Brasileiro 
 
 
 

São Paulo, 30 de agosto de 2021. 
 
 

Marcio Sandro Mallet Pezarim 
RG/ CPF: 17.739.964 - 092.251-968-13 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.743.532/0001-70 DUNS®: 935814845
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
Nome Fantasia: DGBRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/11/2021
FGTS 06/09/2021
Trabalhista Validade: 13/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/09/2021
Receita Municipal Validade: 23/11/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/07/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 30/08/2021 16:25 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.743.532/0001-70 DUNS®: 935814845
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
Nome Fantasia: DGBRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 30/08/2021 16:27 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.743.532/0001-70 DUNS®: 935814845
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
Nome Fantasia: DGBRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 30/08/2021 16:27 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.743.532/0001-70 DUNS®: 935814845
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
Nome Fantasia: DGBRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 04/10/2016
Número do Processo: PGE16000054/2016 Número do Contrato: Carta 01971/16-CPL/CECOM
Descrição/Justificativa: Deixou de entregar documento válido para habilitação: Não comprovou o

ramo de atividade de acordo com o objeto da licitação.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 80025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO
Data Aplicação: 21/01/2020 Valor da Multa: R$ 517,50
Número do Processo: 7598/2018 Número do Contrato: NE 699/2018
Descrição/Justificativa: Em razão do atraso na entrega dos materiais da Nota de Empenho Nº 699/2018

(aquisição de insígnias da Comenda de São José Operário), registra-se a multa
moratória no valor de R$ 517,50 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta
centavos), Previsão contida no item 17.9 do PE 28/2018.

Ocorrência 2:

Emitido em: 30/08/2021 16:26 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

21
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 135058 - EMBRAPA/GERENCIA CONTRAT INFRAEST/BRASILIA/DF
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 01/04/2014 Prazo Final: 02/10/2014
Número do Processo: 21148013192/2013 Número do Contrato: 123001300437
Descrição/Justificativa: Considerando a situação de inadimplência prevista na alínea b do contrato da

empresa MARCIO SANDRO MALLET PEZZARIM - ME, CNPJ n"
04.743.532/0001-70, sediada na Rua Araújo Gondim, 144 – Sacomã – São Paulo
- SP, CEP: 04.252-040, Ipiranga - SP, doravante denominada CONTRATADA;

Considerando as disposições contidas na Cláusula Nona - RESCISÃO, do
instrumento contratual e que dispõem os Arts. 78 e 79, da Lei na 8.666, de
21/06/1993.

Considerando as constatações relatadas em 20/11/2013, por meio da
M.SECOM Nº 352/2013, que a CONTRATADA deixou de cumprir as
exigências de qualidade das provas das amostras dos Pins Dourados, que por
sua vez, foram todas reprovadas pela Embrapa.

Ocorrência 3:

Emitido em: 30/08/2021 16:26 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.743.532/0001-70 DUNS®: 935814845
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
Nome Fantasia: DGBRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
Conselho Federal de Administração / Distrito
Federal

7/2018/CFA -

Emitido em: 30/08/2021 16:26 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.743.532/0001-70
Certidão nº: 26751801/2021
Expedição: 30/08/2021, às 16:30:27
Validade: 25/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.743.532/0001-70, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/08/2021 16:31:39 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM 
CNPJ: 04.743.532/0001-70 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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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01941387470Usuário:

30/08/2021 16:34:30Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM Adimplente04743532
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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E-mail - 0937888

Data de Envio: 
  30/08/2021 16:47:47

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    dgbrindes@ig.com.br

Assunto: 
  Aquisição - Bótons de lapela

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Para darmos andamento à contratação da aquisição de bótons de lapela, conforme proposta anexa,
solicitamos o preenchimento e assinatura da declaração de inexistência de nepotismo, podendo ser
utilizado o modelo abaixo, caso entenda conveniente.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra - 82 9301 0575
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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WWW.DGBRINDES.COM.BR 

  
 

E-mail: dgbrindes@ig.com.br 
  

       
  

  
 

Marcio Sandro Mallet Pezarim - EPP 

  
 

CNPJ.04.743.532/0001-70 

  
  

        Insc.Est. Nº 117.166.079.118       -       Insc.Mun. Nº 3.068.226-6 

  
 

Fones:(11) 2063-3485 / (11) 97606.8043 
  

 
       Rua Barão de Loreto, 259 - SALA 01 - Ipiranga - Cep: 04.265-030 - SP/SP 

                  

 
DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM 
REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 
 
A Marcio Sandro Mallet Pezarim – EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 04.743.532/0001-70, com sede Rua Barão de Loreto, 259 - SALA 01 - Ipiranga - Cep: 
04.265-030 - SP/SP, neste ato, por seu representante legal, o Sr. Marcio Sandro Mallet 
Pezarim, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n° 17.739.964, inscrito no CPF 
sob o n° 092.251.768-13, com domicílio na Rua Cipriano Barata, 1963 – Apto 81 – Bairro 
Ipiranga, São Paul – Cep: 04.205-001, DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 
2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 
229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou 
Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, 
ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de 
pessoal daquele Tribunal. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que 
a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como 
a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 
 
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: 
reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 
(três) anos, se o documento é particular. 

 

 
São Paulo, 30de agosto de 2021. 

Marcio Sandro Mallet Pezarim 
Proprietário 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para aquisição

de bótons de Lapela que serão outorgados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, como homenagem e/ou
reconhecimento de mérito a pessoas que se destacarem por
relevantes serviços prestados na área de atuação da Justiça
Eleitoral, conforme especificações, quantidades e condições
apresentadas em Termo de Referência - 0926100.

Em virtude de fracasso do Pregão Eletrônico nº
32/2021, conforme ATA presente no evento 0933078, foi
autorizada, Decisão nº 1853 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES
(0936029), a sua contratação direta, na forma do art. 24, V, da
Lei nº 8.666/93, e desde que obedecidas as demais exigências
previstas na legislação, posto se tratar de segunda tentativa
de compra por pregão malograda, desta feita por deserção.

Os valores máximos admitidos naquele Pregão
Eletrônico foram os abaixo elencados:

Item Especificação Qtde Valor
unitário Valor total

01

Bótons de lapela do "Mérito
Eleitoral", conforme

especificações constantes do
subitem 4.1 do Anexo I

do Edital.

63 R$
51,67

R$
3.255,00

Verificando as empresas que apresentaram
propostas que subsidiaram a estimativa acima, constantes
da INFORMAÇÃO Nº 3073 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC (0904954), observamos que a
empresa DG Brindes foi a que apresentou o menor valor.
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 Após consulta, a citada empresa consentiu com a
permanência do valor anteriormente informado, apresentando
proposta atualizada - 0937827:

Item Especificação Qtde Valor
unitário Valor total

01

Bótons de lapela do "Mérito
Eleitoral", conforme

especificações constantes do
subitem 4.1 do Anexo I

do Edital.

63 R$
25,00

R$
1.575,00

Foram juntadas aos autos as seguintes
documentações:

- Consulta ao SICAF - 0937840;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -

0937844;
- Consulta Consolidada TCU - 0937846;
- Consulta ao CADIN - 0937858; e
- Declaração de Inexistência de Prática de

Nepotismo - 0938343.
Por tudo exposto, sugerimos, s.m.j, a contratação

direta da empresa MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - DG
Brindes, inscrita no CNPJ nº 04.743.532/0001-70, pelo valor
total de R$ 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco
reais), com fulcro no inciso V do artigo 24 da Lei nº 8.666/93,
conforme já autorizado pela Presidência.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 31/08/2021, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938344 e o código CRC 36B925D0.

0005162-37.2021.6.02.8000 0938344v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0938344, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 31/08/2021, 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
0938542 e o código CRC 8742D0F8.

0005162-37.2021.6.02.8000 0938542v1
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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 COFIN, para reserva de crédito.
Após, remeter os autos à Assessoria Jurídica, com

vistas à análise de conformidade legal da proposição de
contratação direta, nos termos e condições sugeridos pela
SEIC, doc. 0938344, com os quais concordamos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2021, às 00:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939686 e o código CRC B69FFABD.

0005162-37.2021.6.02.8000 0939686v1
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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 SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0939686).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/09/2021, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939946 e o código CRC 178B2080.

0005162-37.2021.6.02.8000 0939946v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 537/2021 (0940043).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 02/09/2021, às 16:23, 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
0940045 e o código CRC 19B0F954.
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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 Secretaria de Administração, para fins de

justificação da inviabilidade da repetição do certame deserto,
posto que condição, como já dito no Parecer 1010 (0934721),
para a regularidade da contratação pela via do art. 24, V, da
Lei 8.666/1993. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 02/09/2021, às 17:23, 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
0940280 e o código CRC C9FF64DD.

0005162-37.2021.6.02.8000 0940280v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
À Assessoria Jurídica
 
Senhor Assessor,
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0940280, reporto-

me ao Despacho GSAD 0933243 para reafirmar que a
justificativa para a contratação direta diz respeita à eficiência
e à eficácia da medida a ser adotada, posto que já realizados
dois pregões sem resultado para a Administração, portanto
sem eficácia, de tal forma que se pondera acerca do custo de
uma nova tentativa frente ao pequeno valor da aquisição
residual que ora se busca (eficiência).

Obviamente que não se tem em mãos o
levantamento detalhado do custo de uma repetição de um
certame, contudo, basta considerar o item remuneração do
pregoeiro proporcional às horas destinadas a acompanhar a
licitação e ponderar que, de fato, uma terceira tentativa
certamente representará despesas superiores àquela indicada
na instrução para atendimento da demanda (vide Despacho
SEIC 0938344), esta fixada no valor de R$ 1.575,00 frente aos
R$ 3.255,00 admitidos no pregão anterior, ou seja, a
aquisição será realizada, caso se entenda pela conformidade
da contratação direta, no percentual de 48% do valor
estimado para o pregão fracassado, sem que se incorra em
mais despesas operacionais com uma nova repetição do
certame.

Com esses breves apontamentos, devolvo os autos
à análise dessa Assessoria.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2021, às 00:55, 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
0940427 e o código CRC C3EE58B0.

0005162-37.2021.6.02.8000 0940427v1
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PROCESSO : 0005162-37.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1068 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Retornam a esta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos, no trato da pretensão de contratação direta de
parte do objeto do Pregão Eletrônico nº 32/2021 (0926100)
que restou deserta, conforme informa a Secretaria de
Administração no Despacho GSAD 0933243.

 
Consta dos autos informação da SAD

(0940424) que, no concreto destes autos, a repetição do
certame traria prejuízo à Administração, posto que já
malogrados dois pregões anterioores para a aquisição
pretendida, que é de pequena monta, razão por que solicita
autorização para contratação direta, nos termos do art. 24, V,
da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 
Após instrução, a Seção de Instrução de

Contratações SEIC (0938344) sugeriu a contratação direta,
por dispensa de licitação, nos termos do art. 24, V da Lei nº
8.666/93, da empresa MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM -
DG Brindes, inscrita no CNPJ nº 04.743.532/0001-70, pelo
valor total de R$ 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e
cinco reais).

 
Como afirma a SEIC, foram extraídas a consulta ao

SICAF, com a constância lá das certidões negativas de débitos
fiscais e tributários, a certidão negativa de débitos
trabalhistas, bem como ao CADIN, Portal da Transparência,
CNJ e TCU da empresa MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
- DG Brindes, inscrita no CNPJ nº 04.743.532/0001-70, bem
como declaração de inexistência de prática de nepotismo,
eventos  0937840, 0937844, 0937858 e 0938343.

 
 
2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
De início, vejamos o que dispõe a Lei de Licitações

acerca desta hipótese de dispensa:
 

"Art. 24.  É dispensável a licitação: 

(...)

V - quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a Administração,
mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas;"

 
Nesse  sentido, de interesse trazer à baila trechos

de elucidativos estudos, publicados no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para a prestação de
consultoria em licitações e contratos, litteris:
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“DOUTRINA - 533/208/JUN/2011
CONTRATAÇÕES MOTIVADAS POR
LICITAÇÕES DESERTAS E FRACASSADAS
por ALDEM JOHNSTON BARBOSA
ARAÚJO
(...)
“Essa hipótese de dispensa de licitação,
também cognominada de
‘licitação deserta ou fracassada’, como a
hipótese do inciso anterior, igualmente exige o
atendimento de requisitos sem os quais não
poderá ser legitimada a contratação direta.
São eles:
a) ocorrência de licitação anterior;
b) ausência de interessados;
c) risco de prejuízo caracterizado ou
demasiadamente aumentado pela demora
decorrente de processo licitatório;
d) evitabilidade do prejuízo mediante
contratação direta;
e) manutenção das condições ofertadas no ato
convocatório anterior.”
 
"PERGUNTAS E RESPOSTAS -
328/146/ABR/2006
 
PERGUNTA 3 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Qual o alcance da expressão “condições
preestabelecidas” contida na hipótese de
dispensa prevista no inc. V do art. 24 da
Lei nº 8.666/93? Tal expressão abarca
somente as especificações do objeto da
licitação que resultou deserta, ou todas
as exigências editalícias, inclusive as
habilitatórias?
O inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93 dispõe:
Art. 24 É dispensável a licitação:
(...)
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;"
 
Com base no teor do art. 24, inc. V,  da Lei nº
8.666/93, podem-se elencar os seguintes
requisitos condicionantes da aplicabilidade
dessa hipótese de dispensa:
a) que a licitação anterior tenha sido declarada
deserta (nenhum interessado tenha
comparecido);
b) que a repetição do certame licitatório
acarrete prejuízo à Administração (situação
que deverá restar justificada no respectivo
processo administrativo);
c) que a aquisição direta contemple todas as
condições exigidas no edital e em seus
anexos."
 

Com relação ao terceiro requisito acima elencado,
deve-se esclarecer que, por uma questão de isonomia, deverão
ser mantidas no contrato celebrado por dispensa todas as
condições exigidas para fins de habilitação e de execução do
contrato.
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Então, tanto os documentos exigidos no certame
anterior para fins de atendimento dos requisitos previstos do
art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, quanto os aspectos
concernentes à descrição do objeto e suas
especificações mínimas, tais como quantidades,
estimativa de preços, prazos de entrega, multas e os
respectivos percentuais aplicáveis (Decisão TCU nº
035/96) deverão ser observados no contrato celebrado
por dispensa com base no art. 24, inc. V, da Lei nº
8.666/93.

 
Tal imposição – manutenção de todas as condições

preestabelecidas – tem a finalidade de evitar que sejam feitas
exigências, quando da elaboração do instrumento
convocatório, que inviabilizem a licitação ou tornem o
certame deserto, com o intuito de possibilitar a contratação
direta com determinada empresa, evidenciando burla à
licitação e ao princípio da isonomia.

 
Resta claro, assim, que a expressão condições

preestabelecidas, contida na hipótese de dispensa prevista
no inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93, alcança todas as
exigências do edital da licitação que resultou deserta, tanto as
relativas à habilitação, como as concernentes à execução do
objeto.

 
 Observe-se também o que preconiza o Tribunal de

Contas da União acerca do tema, tal como obtido
no mesmo site:

 
17789 - Contratação pública – Dispensa –
Licitação fracassada – Possibilidade –
Requisitos a serem observados – TCU
Acerca da possibilidade de contratação por
dispensa com fulcro no art. 24, inc. V, da Lei
n° 8.666/93, nos casos em que o certame
restar fracassado, o Plenário do TCU se
pronunciou no sentido de que “o fundamento
jurídico último, a ratio juris, do inciso V do art.
24 da Lei na 8.666/93 é obstar a ocorrência de
algum prejuízo à Administração por conta da
injustificada repetição de um procedimento
licitatório, autorizando-se a contratação direta
quando a licitação anteriormente realizada,
por razões alheias à ação do Poder Público,
não logra êxito”. O Relator ressaltou, contudo,
que alguns requisitos devem ser observados:
“Por evidente, essa alegada possibilidade de
ocorrência de prejuízo à Administração por
conta da repetição do certame, assim como a
presumível eliminação daquele prejuízo com a
imediata contratação direta, deverá ser
convincentemente demonstrada por parte do
órgão ou entidade desejoso de contratar (...).
Por igual, só é possível cogitar-se da dispensa
de licitação sob a guarida do aludido preceito
legal se o desinteresse por parte dos eventuais
licitantes não tiver sido determinado por
condições injustificadamente restritivas
inseridas pela Administração nas regras
regentes do certame”. E concluiu
que: “Portanto, consolidando o até aqui
exposto, entendo legítimo concluir que
em tese seria possível a invocação do
inciso V do art. 24 da Lei 8.666/93 para
respaldar a contratação direta também
nas hipóteses de licitação
fracassada”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão n°
533/2001, Plenário, Rel. Min. Adylson Motta, j.
em 08.08.2001.)

 
Como se pode concluir do acima exposto, a
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dispensa de licitação em casos de licitação deserta/fracassada,
exige alguns requisitos além da comprovação de prejuízo à
Administração, tais como a ausência de imposição de
condições demasiadamente restritivas aos possíveis licitantes.

 
3. DA DOCUMENTAÇÃO 
 
Constam dos autos os seguintes documentos:
 
a) edital do Pregão nº 54/2020 (0926100);
b) ata do pregão fracassado (0918032), bem como

do deserto (0933078);
c) proposta da empresa MARCIO SANDRO MALLET

PEZARIM - DG Brindes, inscrita no CNPJ nº 04.743.532/0001-
70 (0937827);

d) consulta CADIN, certidões de regularidade e
consulta consolidada TCU, CEIS e CNJ
(0937840, 0937844, 0937858 e 0938343).

e) declaração de Inexistência de Nepotismo -
(0938343);

f) Consulta ao SICAF (0937840).
 
4. DA CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, diante da situação de dispensa

verificada, conforme art. 24, V da Lei nº 8.666/93, esta AJ-DG
tem como viável a contratação da empresa abaixo
especificada para  aquisição dos itens objetos do Pregão
Eletrônico nº 32/2021 (0926100) que restou fracassado,
conforme informa a SEIC (0938344), na forma detalhada a
seguir:

 
a) MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - DG

Brindes, inscrita no CNPJ nº 04.743.532/0001-70, pelo valor
total de R$ 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco
reais) 

Item Especificação Qtde Valor
unitário

Valor
total

01

Bótons de
lapela do "Mérito
Eleitoral", conforme
especificações
constantes do subitem
4.1 do Anexo I
do Edital.

63 R$
25,00

R$
1.575,00

 
Assim, sendo certo que tal entendimento encontra

amparo na mais abalizada doutrina e na jurisprudência do
Tribunal de Contas da União, desde que observadas todas as
condições impostas pelo edital que regrou a licitação
deserta, esta Assessoria Jurídica opina pela possibilidade de
contratação, diante da situação de dispensa
verificada, conforme art. 24, V da Lei nº 8.666/93, da
empresa MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - DG Brindes,
inscrita no CNPJ nº 04.743.532/0001-70, pelo valor total de
R$ 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais), como
acima disposto.  

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 03/09/2021, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940657 e o código CRC 5AA5FADD.

0005162-37.2021.6.02.8000 0940657v12
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos eletrônicos sobre procedimento de

pretensa contratação, por inexigibilidade de licitação, com a
Empresa MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - DG Brindes,
inscrita no CNPJ sob o nº 04.743.532/0001-70, com vistas à
aquisição de material de consumo – bótons de lapela, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Regional, pelo preço global de R$ 1.575,00 (um mil quinhentos e
setenta e cinco reais).

 
Merece destaque a informação no Despacho GSAD

0940427, da lavra do Sr. Secretário de Administração, asseverando
que a repetição do certame traria prejuízo à Administração, posto
que já malogrados dois pregões anteriores para a aquisição
pretendida, que é de pequena monta, razão por que solicita
autorização para contratação direta, nos termos do art. 24, V, da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 
Nesta senda, tendo em vista o Parecer AJ-DG nº

1068/2021 (0940657), da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
cuja ilação é pela legalidade do procedimento em tela, RECONHEÇO,
diante da situação de dispensa verificada, com fulcro no art. 24, V,
da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação nos presentes autos,
ao tempo em que sugiro a autorização da contratação direta ora
indicada, desde que observadas todas as condições impostas pelo
edital que regrou a licitação deserta.

 
Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente para análise e
competente deliberação, em atendimento ao disposto no art. 26 da

Conclusão GDG 0942139         SEI 0005162-37.2021.6.02.8000 / pg. 215



Lei nº 8.666/93.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/09/2021, às 19:26, 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
0942139 e o código CRC 30BE406D.

0005162-37.2021.6.02.8000 0942139v1
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PROCESSO : 0005162-37.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Dispensa de Licitação.  Aquisição de material de consumo – bótons de lapela.

 

Decisão nº 2010 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº
1068/2021 (0940657), além de toda a instrução ora efetivada nos
autos, cujo teor aponta para a possibilidade da contratação direta em
foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, o
reconhecimento de dispensa de licitação, nos moldes da Conclusão
do Sr. Diretor-Geral (0942139) e AUTORIZO, com fulcro no art. 24,
inciso V, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a contratação
direta da empresa MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - DG
Brindes, inscrita no CNPJ sob o nº 04.743.532/0001-70, pelo valor
total de R$1.575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco
reais), conforme proposta comercial (0937827), com vistas à
aquisição de material de consumo – bótons de lapela, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Regional.

 Sendo assim, determino o encaminhamento dos autos à
Secretaria de Administração para que, pelas unidades competentes,
proceda às medidas tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/09/2021, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942966 e o código CRC C56911BF.

0005162-37.2021.6.02.8000 0942966v4
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho e à SEIC, para registro no portal da transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2021, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944133 e o código CRC 47776DE8.

0005162-37.2021.6.02.8000 0944133v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
À SGO,
 
Para emissão de nota de empenho.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 13/09/2021, às 12:29,
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
0944507 e o código CRC 2EA64012.

0005162-37.2021.6.02.8000 0944507v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 334/2021 - RO 633.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 13/09/2021, às 16:20, 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
0944540 e o código CRC 1248494F.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.743.532/0001-70 DUNS®: 935814845
Razão Social: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
Nome Fantasia: DGBRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/11/2021
FGTS 25/09/2021
Trabalhista Validade: 13/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/09/2021
Receita Municipal Validade: 23/11/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/07/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 13/09/2021 16:17 de
CPF: 365.141.015-34      Nome: AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
À SAD,
 
Para assinatura no SIAFI-WEB da nota de empenho

nº 334/2021.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 13/09/2021, às 16:41,
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
0944899 e o código CRC 1CF4E804.

0005162-37.2021.6.02.8000 0944899v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/09/2021 18:53
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 334

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339031 70276 ADM MATEXP

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

13/09/2021 Ordinário 0005162-37.2021.6.02 - 1.575,00

04.743.532/0001-70 MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: BÓTONS DE LAPELA.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

14 DISPENSA DE LICITACAO

24 - V -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

BARAO DE LORETO 259 SALA  01 VILA SAO JOSE (IPIR

CEP

04265-030

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

11 3081 4886

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

13/09/2021 18:53:47
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/09/2021 18:53
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. 1.575,00

Total da Lista

Subelemento 05 - ORDENS HONORIFICAS

001 1.575,00AQUISIÇÃO DE BÓTONS DE LAPELA DO "MÉRITO ELEITORAL",
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA (0926100). PROPOSTA COMERCIAL (0937827).
MARCA: MDB. FABRICANTE: N.R. DECISÃO 2010 (0942966).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

13/09/2021 Inclusão 63,00000 25,0000 1.575,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

13/09/2021 18:53:47

Gestor Financeiro

HAROLDO ANTONIO CANUTO NETO

***.920.664-**

13/09/2021 16:39:56

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

13/09/2021 18:53:47
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho à

contratada e posterior envio do feito à EJE, Unidade Gestora.
À SEIC, para registro no portal da transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2021, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945067 e o código CRC AE3F8D13.

0005162-37.2021.6.02.8000 0945067v1
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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" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/09/2021, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945446 e o código CRC A33BC6E0.

0005162-37.2021.6.02.8000 0945446v1
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E-mail - 0946480

Data de Envio: 
  15/09/2021 18:41:43

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    dgbrindes@ig.com.br

Assunto: 
  ENVIO DE NOTA DE EMPENHO TRE/AL Nº 334/2021

Mensagem: 
  Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à
VIA FRIOS ATACAREJO. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-
feiras, das 7:30h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Anexos:
    Nota_0945065_NE_070011_2021NE000334_v002_04743532000170_20210913185356.pdf

E-mail SEALMOX 0946480         SEI 0005162-37.2021.6.02.8000 / pg. 227



De: dgbrindes@ig.com.br
Para: "Sergio Vilela Menegaz Lima" <sergiolima@tre-al.jus.br>
Data: 16/09/2021 10:02 AM
Assunto: [almoxarifado] ENVIO DE NOTA DE EMPENHO TRE/AL Nº 334/2021

Prezados, bom dia. 
Acuso e agradeço o recebimento deste. 
Para que possamos iniciar a confecção, gostaríamos de tirar algumas dúvidas:

O total de botons de lapela fica dividido em 21 (vinte e um) de ouro, 21 (vinte e um) de
prata e 21 (vinte e um) de bronze), porém, seriam 21 com a inscrição 20 anos, 21 com a
inscrição 10 anos e quantas unidades com a inscrição 30 anos e quantos com a inscrição
Mérito?
As medidas proporcionais da arte contida no edital estão divergentes das medidas  contidas
na especificação (15 x 27,5 mm). Estamos enviando em anexo uma arte onde constam 2
fileiras dos botons vetorizados em preto e branco na parte mais baixa da folha, onde na
primeira linha mantivemos as proporções de tamanho contidas na arte e na segunda fileira
ajustamos os botons para as medidas de 15 x 27,5 mm. Qual das opções devemos
confeccionar?

Desde já, agradeço a atenção e fico no aguardo do retorno. 
Cordialmente, 
Mariana Pezarim

Em Qua, Set 15, 2021 às 18:41, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal,
quando de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na
Nota de Empenho, quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os
catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas,
entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do
material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga
Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de
Referência: Em frente à VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS ATACAREJO. Horário de
atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h
às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados
para comunicação com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.
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Anexados:

Arquivo: TRE AL
BOTOM.pdf

Tamanho:
862k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2021.

Caros colegas da EJE,

 

Remete-se os autos a essa nobre Escola para ciência e análise do que foi suscitado no
documento: "E-mail da empresa com algumas dúvidas (0957656)".

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 11/10/2021, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957673 e o código CRC 2E711D4C.

0005162-37.2021.6.02.8000 0957673v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
 
 
À EJE,
 
Prezados Colegas,
 
Envio os autos haja vista a verificação, nesta data,

que o item objeto da NOTA DE EMPENHO 334/2021 teve seu
recebimento tramitado no processo 0008555-
16.2021.6.02.8502.

Atenciosamente,   

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 15/12/2021, às 23:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0990259 e o código CRC 4A9A328D.

0005162-37.2021.6.02.8000 0990259v1
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