
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3666 - TRE-AL/PRE/PREG

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

parcial do Pregão 17/2021, itens 01 e 02, dispenser de
papel toalha, considerando que a maioria dos licitantes
registraram a impossibilidade de alcançar  o valor estimado
pela Administração, razão pela qual, sendo da aquiescência de
V.Sª, sugiro a reavaliação da média de preços mercado dos 
itens em destaque.

Segue anexo aos presentes autos, Ata Pregão
17/2021,  e Termo de Adjudicação, registro do fracasso dos
itens 01 e 02, PE 17/2021, eventos 0918069, 0918070.

Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 16/07/2021, às 08:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918068 e o código CRC 773D4511.
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-2.2ĥ0/0=J>?;̂0/0H=Y2.2>1J2=@:=3=PUMH=I:@J@20=2-./pJ92@20=[2.ĵ.25=C8=?9=P;1̂.25=CD=?9=L./ĥ>@J@2@:5
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b̂̀ì /̀m̂_b̀

==;,9;=,=.
.4>46>=.
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jy�~�~[1�~[/r[11[o1j/[/uoj/y�}j-/u|��;u�r>/7789.785:9;,,,.<9=8

jm̂_bn_̀/hc
i_̀lc/<

,9;,:;=,=.
.3>==>..
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nnnnnnnnnnnnnnnn<�Ì<=8.=.̀:2̀<1.9<�</2<K85/:5<K.829<;5̀1J2̀ _̀K_12;2̀�

�k������ �myuozoxmy
������n
��{q|}y}x}

�oz�}y}vlm
������

�{}usqx}xo �orzmusm
�}�mynzmt
�orzmusm

�}s}��my}
�o�qrsym

DD̂AAb̂HaaB@@@E?AD7NMIL<P̂<QI<LMNOI L_9 L_9 D@@ EaZ@@@@<e R�<A@ZHE@ADDB@ABD@DE
@bG@CGD@

�}yz}�nLc=58926<
�}�yqz}uso�nLc=58926<
�mxo�mn�n�oyrlm�n-2_62<1.9<E@@<c/_;2;5̀<
�orzyqvlmn�os}��}x}nxmn���osmn��oys}xm�nNc02<=282<=8.15;_95/:.</4.<1_8�8f_1.Z<92:58_2JG<J�:56</2:c82J
�/:5f8.<5<c/_K.895Z<:292/d.G<f82/;5Z<12821:58�̀:_12̀<2;_1_./2_̀G<Jcj8_K_12;2<1.9<= <j_.2j̀.80�05JZ<5̀:58_J_;2;5G
5̀:¡8_JZ<2=85̀5/:234.G<2: 6_12Z<:_=.G<29j_;5̀:82Z<:_=.<c̀.G<;5̀128:�05JZ<9.;5J.G<K.892:.<2/2:¢9_1.Z<K_/2J_;2;5G

85̀_̀:5/:5<£<:8234.̂<
�mysonx}not|yor}�ng7B7[[
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b̂ <be<\b

sSNtSWQnYX�g��Yg4
wSxNytSzOPWQnYX�g��Yg4
sMRP{MQ|Q}PNV~MWQ̂ĉ bẐĉ 4̂
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b̂]rqa]\à Zcccbd\rmX[Ygmk4m�u�hjgmi4Y
lkXYglmk4uY
�i�uYmgih4YmgYnm

h68 h68 b]ccc c9cbcc4o gp4ec9ec\c b̂Zc_Ẑĉ b
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O[OHOO2\ X]2̂O[̂OMO MIJOaLĴOIFOOOHPÔ KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

O[OHOO2\ X]2̂O[̂OMO KNJK̂ OJNKNFOOOHPNa KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

O[OHOO2\ X]2̂O[̂OMO MMJ_HMJN̂ _FOOOHP_K KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

O[OHOO2\ X]2̂O[̂OMO Ĥ JNaKĴO_FOOOHPON KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

O[OHOO2\ X]2̂O[̂OMO HOĴ_HĴMLFOOOHPaH KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

O[OHOO2\ X]2̂O[̂OMO HIJIKLJMNKFOOOHPOO KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

O[HOOO2\ X]2̂O[_MaM K_JN_IJNLLFOOOHPLI KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

H[OOOO2\ X]2̂O[OOKa MMJK_IJIaHFOOOHPM̂ KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

H[OOOO2\ X]2̂O[OOKa HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

M[NMOO2\ X]2_N[OOHa MLJMNIJONKFOOOHPON KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

L[OOOO2\ X]2_̂ [Ĥ IL M_J_INJHIHFOOOHP_K KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

HM[OOOO2\ X]2_H[LĤ ^ M̂ JHNOĴ_aFOOOHPIa KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

HI[OOOO2\ X]2_O[NHO_ KKJ__aJNIIFOOOHP_K KKFO_FKOKH2HÌOÒOÒIOO

HI[LOOO2\ X]2_O[IL̂ H M̂ JHNOĴ_aFOOOHPIa KKFO_FKOKH2HÌMH̀HM̀OĤ

_[OOOO2\ X]2__[I_̂ I MMJ_HMJN̂ _FOOOHP_K KKFO_FKOKH2HÌMH̀Ià_HO

[̂OOOO2\ X]2_L[̂_OM MMJK_IJIaHFOOOHPM̂ KKFO_FKOKH2HÌMK̀Ĥ H̀OM

[̂OHOO2\ X]2_L[̂LMM HOĴ_HĴMLFOOOHPaH KKFO_FKOKH2HÌMǸI_̀LÔ

K[OOOO2\ X]2_a[KaLN HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌMàOàHLM

M[OOOO2\ X]2_N[LNN̂ HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌMàK_̀KHO

L[OOOO2\ X]2_̂ [Ĥ IL HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌMàML̀_M̂

[̂OOOO2\ X]2_L[̂_OM HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌMàIÌIKM

[̂LOOO2\ X]2_L[IO_N HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌIÒHK̀INM

N[OOOO2\ X]2_L[OLMK HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌIÒKM̀M_M

N[KOOO2\ X]2_I[aHHN HHJMMMJ_aMFOOOHPLO KKFO_FKOKH2HÌIÒMÌLOO

HM[OOOO2\ X]2_H[LĤ ^ KHJLNaJMaIFOOOHPML KKFO_FKOKH2HÌIÒMǸLOO

HL[OOOO2\ X]2_O[HOML KHJLNaJMaIFOOOHPML KKFO_FKOKH2HÌIÒLÒHMO

HI[NaOO2\ X]2_O[HNHM M̂ JHNOĴ_aFOOOHPIa KKFO_FKOKH2HÌIH̀IH̀HNM

H_[OOOO2\ X]2La[Ma_I M̂ JHNOĴ_aFOOOHPIa KKFO_FKOKH2HÌIK̀OÒHLM

Ĥ [OOOO2\ X]2LN[_NaM KHJLNaJMaIFOOOHPML KKFO_FKOKH2HÌIK̀K_̀HLO

Ĥ [LOOO2\ X]2LN[MMLN KKJ__aJNIIFOOOHP_K KKFO_FKOKH2HÌIK̀IH̀_NO

a[OOOO2\ X]2_I[MI_H Ĥ JNaKĴO_FOOOHPON KKFO_FKOKH2HÌIÌM̂ M̀LO
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,-./,0012 341/5.675- 7,8/59869:;000,<6/ 77;0=;707,1,:>:/>0/>57-

,-./70012 341/5.67,- 778==985::;000,<=7 77;0=;707,1,:>:/>,5>:6-

,-./60012 341/5.6,:= 7,8/59869:;000,<6/ 77;0=;707,1,:>:/>70>70-

,5./00012 341/-.=75- 778==985::;000,<=7 77;0=;707,1,:>:->6,>500

,5.000012 341/-.9577 7,8/59869:;000,<6/ 77;0=;707,1,:>:->:6>7,0

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂__̀a \̂bc
\̀defĝ1ĥ
i_cicgb̀g

77;0=;707,
,:>70>,7

j\defĝ1ĥ1i_cicgb̀g1hc1fb̂a1kf\̀efl̀h̀8

jm̂_bn_̀
77;0=;707,
,:>60>06

ob̂a1̀m̂_bc8

[\]̂__̀a \̂bc
b̂̀ì 1̀m̂_b̀

77;0=;707,
,:>:=>:,

[\]̂__̀h̀ 1̂b̀ì 1̀m̂_b̀1hc1fb̂a8

o\p]fc1,̀
b̂̀ì1k̂]q̀ h̀

77;0=;707,
,:>:=>:,

o\p]fc1h̀ 1̂b̀ì1k̂]q̀ h̀81rc_\̂ ]̂hc_̂g1]c\sc]̀hcg>1rc_\̂ ]̂hc_̂g1tn̂ 1̀i_̂ĝ\b̀_̀a1è\]̂1̂\b_̂
,-./61̂1,=.008

[\]̂__̀a \̂bc
b̂̀ì1k̂]q̀ h̀

77;0=;707,
,:>/,>:7

[\]̂__̀h̀ 1̂b̀ì1k̂]q̀ h̀1hc1fb̂a8

uc_b̂fc
ê̂b_v\f]c

77;0=;707,
,:>/,>:7

ob̂a1b̂ŝ 1̂aì b̂1_̂ è1ì _̀1c1s̀ec_1-0.-06081w_c]̂ĥn<ĝ1c1gc_b̂fc1̂êb_v\f]c1̂\b_̂1cg
kc_\̂ ]̂hc_̂g1]ca1i_cicgb̀g1̂aì b̀h̀g8

[\]̂__̀a \̂bc
77;0=;707,
,:>/,>:7

ob̂a1̂\]̂__̀hc8

jm̂_bn_̀1hc
i_̀lc1<
xc\sc]̀yzc
\̀̂{c

07;0-;707,
,0>0,>,-

xc\sc]̀hc1ì _̀1̂\sfc1ĥ 1̀\̂{c1c1kc_\̂ ]̂hc_1[|oju1}81~j1uo|�j.1x}w�;xwr>1778==985::;000,<
=78

[\]̂__̀a \̂bc
hc1i_̀lc1<
xc\sc]̀yzc
\̀̂{c

07;0-;707,
,,>77>6/

[\]̂__̀hc1îec1w_̂�ĉf_c1c1i_̀lc1ĥ1xc\sc]̀yzc1ĥ1j\̂{c1hc1kc_\̂ ]̂hc_1[|oju1}81~j1uo|�j.
x}w�;xwr>1778==985::;000,<=78

3̂ ]ng̀1ĥ
i_cicgb̀

07;0-;707,
,,>7:>:9

3̂ ]ng̀1h̀1i_cicgb̀81rc_\̂ ]̂hc_>1[|oju1}81~j1uo|�j.1x}w�;xwr>1778==985::;000,<=7.1îec
a êqc_1è\]̂1ĥ1,5./000281�cbfsc>1\zc1̀i_̂ĝ\bcn1̀1i_cicgb̀1̀�ngb̀h̀1\c1i_̀lc1ĥ b̂_af\̀hc
\c1̂hfb̀e1̀i�g1̀1]c\sc]̀yzc1hc1i_̂�ĉf_c

jm̂_bn_̀1hc
i_̀lc1<
xc\sc]̀yzc
\̀̂{c

0/;0-;707,
,:>/:>,0

xc\sc]̀hc1ì _̀1̂\sfc1ĥ 1̀\̂{c1c1kc_\̂ ]̂hc_1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�1~[1�j}~[o3ju
[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/8

[\]̂__̀a \̂bc
hc1i_̀lc1<
xc\sc]̀yzc
\̀̂{c

0/;0-;707,
,/>,=>/=

[\]̂__̀hc1c1i_̀lc1ĥ1xc\sc]̀yzc1ĥ1j\̂{c1îec1kc_\̂ ]̂hc_1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�
~[1�j}~[o3ju1[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/8

jm̂_bn_̀1hc
i_̀lc1<
xc\sc]̀yzc
\̀̂{c

0/;0-;707,
,/>/,>7:

xc\sc]̀hc1ì _̀1̂\sfc1ĥ 1̀\̂{c1c1kc_\̂ ]̂hc_1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�1~[1�j}~[o3ju
[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/8

[\]̂__̀a \̂bc
hc1i_̀lc1<
xc\sc]̀yzc
\̀̂{c

0/;0-;707,
,=>0=>:9

[\]̂__̀hc1c1i_̀lc1ĥ1xc\sc]̀yzc1ĥ1j\̂{c1îec1kc_\̂ ]̂hc_1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�
~[1�j}~[o3ju1[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/8

jm̂_bn_̀1hc
i_̀lc1<
xc\sc]̀yzc
\̀̂{c

0=;0-;707,
,/>75>75

xc\sc]̀hc1ì _̀1̂\sfc1ĥ 1̀\̂{c1c1kc_\̂ ]̂hc_1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�1~[1�j}~[o3ju
[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/8

[\]̂__̀a \̂bc
hc1i_̀lc1<
xc\sc]̀yzc
\̀̂{c

0=;0-;707,
,/>6:>77

[\]̂__̀hc1c1i_̀lc1ĥ1xc\sc]̀yzc1ĥ1j\̂{c1îec1kc_\̂ ]̂hc_1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�
~[1�j}~[o3ju1[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/8

j]̂fb̂1ĥ
i_cicgb̀

0=;0-;707,
,/>65>/0

j]̂fb̂1f\hfsfhǹe1h̀1i_cicgb̀81rc_\̂ ]̂hc_>1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�1~[1�j}~[o3ju
[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/.1îec1a êqc_1è\]̂1ĥ1,5.000021̂1]ca1î_]̂\bǹe
\̂�c]f̀hc1̀1/-.=7002281�cbfsc>1s̀ec_1\̂�c]f̀hc.1s̀ec_1n\fbd_fc1hc1fb̂a1]c__̂gic\ĥ 1̀134/-.=7

jm̂_bn_̀1hc
i_̀lc1<
xc\sc]̀yzc
\̀̂{c

0=;0-;707,
,=>,9>6=

xc\sc]̀hc1ì _̀1̂\sfc1ĥ 1̀\̂{c1c1kc_\̂ ]̂hc_1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�1~[1�j}~[o3ju
[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/8

}̂ �c]f̀yzc1ĥ
s̀ec_

0=;0-;707,
,=>7->75

jeb̂_̀yzc1\̀1\̂�c]f̀yzc1h̀1i_cicgb̀81rc_\̂ ]̂hc_>1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�1~[
�j}~[o3ju1[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/.1îec1a êqc_1è\]̂1ĥ1,5.000021̂1]ca
î_]̂\bǹe1\̂�c]f̀hc1̀1,5./,002281�cbfsc>1�j|�31j��u�j~�

[\]̂__̀a \̂bc
hc1i_̀lc1<

0=;0-;707,
,=>6:>67

[\]̂__̀hc1c1i_̀lc1ĥ1xc\sc]̀yzc1ĥ1j\̂{c1îec1kc_\̂ ]̂hc_1o�w[3o�1o}~�u�3oj1[1x��[3xo�
~[1�j}~[o3ju1[o3[|o.1x}w�;xwr>17,8/59869:;000,<6/8
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,-./-0123-
1.45-

647-08123-9:4
/1;-<

=>?=@?A=AB
B>CDECDB

F;G4<123-9.19.47-08123-9:19H<-H-IG1J9K-<.404:-<C9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ9RO
VF6ROLPFT9OLPOWLX9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\ZX9H4;-9̂ 4;_-<9;1.049:49B[X====̀ 9490-̂
H4<04.Ga1;9.47-081:-919ABX====̀ `J9M-G8/-C9H4<04.Ga1;9:49:4I0-.G-91baIG1:-9H4;-9;808G1.G491HcI
<478IG<-9.19I4II3-J

Fd4<Ga<19:-
H<1e-9]
,-./-0123-
1.45-

=>?=@?A=AB
B@CABCDE

,-./-01:-9H1<194./8-9:491.45-9-9f-<.404:-<9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ9RO9VF6ROLPFT
OLPOWLX9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\ZJ

647-08123-9:4
/1;-<

=>?=@?A=AB
B@CAAC\@

F;G4<123-9.19.47-08123-9:19H<-H-IG1J9K-<.404:-<C9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ9RO
VF6ROLPFT9OLPOWLX9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\ZX9H4;-9̂ 4;_-<9;1.049:49B[X====̀ 9490-̂
H4<04.Ga1;9.47-081:-919B[X\[==̀ `J9M-G8/-C96QgQ9FYSTUOX9FWL6hF6RQ9,QM9F9NPQNQTUF9RQ
WL,LUF6UO

647-08123-9:4
/1;-<

=>?=@?A=AB
B@CADC=B

F;G4<123-9.19.47-08123-9:19H<-H-IG1J9K-<.404:-<C9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ9RO
VF6ROLPFT9OLPOWLX9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\ZX9H4;-9̂ 4;_-<9;1.049:49B[X====̀ 9490-̂
H4<04.Ga1;9.47-081:-919BEX====̀ `J9M-G8/-C9gFWQP9FYSTUFR=

O.04<<1̂ 4.G-
:-9H<1e-9]
,-./-0123-
1.45-

=>?=@?A=AB
B@CA@CD@

O.04<<1:-9-9H<1e-9:49,-./-0123-9:49F.45-9H4;-9f-<.404:-<9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ
RO9VF6ROLPFT9OLPOWLX9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\ZJ

h1d8;8G123-9:4
f-<.404:-<

BZ?=@?A=AB
BZC=ZC\>

h1d8;8G123-94̂ 97<aH-9:49H<-H-IG1IJ9K-<.404:-<C9LMNOPLQ9L6RSTUPLF9O9,QMOP,LQ9RO
VF6ROLPFT9OLPOWL9]9,6NY?,NKC9ABJZ[EJ\ED?===B]\Z

ijklmnopqmrlosqmstumplvmlwmxywpklz{w{lkloqmr

9
|qmr}l~l�l��msq{�

�wkzkpq{p9N1<G808H1<1̂ 9:4IG498G4̂ 91I94̂ H<4I1I91d185-9<4;108-.1:1IX90-̂ 9Ia1I9<4IH40G8/1I9H<-H-IG1IJ9
llllllllllllllll9�FI9H<-H-IG1I90-̂ 9�9.19f<4.G49f-<1̂ 9:4I0;1II8f801:1I�

�i������ �kwsmxmvkw
������l
��yoz{w{v{

�mx�{w{tjk
������

�y{sqov{vm �{�kwl�soq� �{�kwl��k�{�
�{q{��kw{
�m�opqwk

\=J>EAJAZ=?===B]=EMJ9TJ9QJ
NPQUO�O
OLPOWL

T8̂ T8̂ ZJ=== P�9DXZ=== P�9AAJZ==X==== AA?=>?A=AB
=>C\DC=E

�{wx{}lMTQ9
�{�wox{sqm}lMTQ9NPQUO�O9
�kvm�kl�l�mwpjk}lFgO6UFW9U6U9
�mpxwotjkl�mq{��{v{lvkl���mqkl��mwq{vk}l,1H-G4908<�<780-?1/4.G1;C9F/4.G1;9:4I01<G�/4;9H1<19H<-04:8̂4.G-
4̂ 9aI-90; .80-949_-IH8G1;1<X9:4I01<G�/4;X9.3-94IG¡<8;¢9,-.f4008-.1:-9:49̂ 1G4<81;9_8:<-?_4̂ -<<4H4;4.G494
H<-H-<08-.1<9V1<<48<19F.G8̂80<-d81.19Of4G8/19�U4IG49:49Of808£.0819:49K8;G<123-9V10G4<8-;c78019]9VKO�X98̂H4<̂ 4�/4;
H1<19f;a8:-I¢9FGc580-X9_8H-1;¡<780-X9<4I8IG4.G4X90-.f-<G�/4;X9̂ 1;4�/4;¢9M1.71I9;-.71IX9Ha._-90-̂ 94;�IG80-X
1d4<Ga<19H-IG4<8-<X9f40_1̂ 4.G-9.-9H4I0-2-94908.Ga<191G<1/¡I9:49G8<1IX9I4̂ 9/4;0<-¢9M-:4;-91:a;G-97<1.:49UFM9�94
��X94̂ d1;174̂ 90-.G4.:-9:1:-I9:498:4.f80123-X9f1d<80123-X9G1̂ 1._-X9;-G4X98I4.23-?<478IG<-9.-9MT?9F6gLTF9PR,

DD[?A=A=J9,185190-̂ 9Z=9a.8:1:4IJ9
�kwqmlv{lmrzwmp{}lMO?ONN

\>J>D[JBDB?===B]>AgF6ROPTQ6
WSL¤9RO9YOTST
MFP¥SOT
=E>E[=>A@A>

T8̂ T8̂ ZJ=== P�9ZX==== P�9AZJ===X==== AB?=>?A=AB
B>C=\CA\

�{wx{}lV4IGK1d<8;?N<-GR4I09
�{�wox{sqm}lV4IGK1d<8;?N<-GR4I09
�kvm�kl�l�mwpjk}lF/4.G1;9
�mpxwotjkl�mq{��{v{lvkl���mqkl��mwq{vk}l,1H-G4908<�<780-?1/4.G1;C9F/4.G1;9:4I01<G�/4;9H1<19H<-04:8̂4.G-
4̂ 9aI-90; .80-949_-IH8G1;1<X9:4I01<G�/4;X9.3-94IG¡<8;¢9,-.f4008-.1:-9:49̂ 1G4<81;9_8:<-?_4̂ -<<4H4;4.G494

H<-H-<08-.1<9V1<<48<19F.G8̂80<-d81.19Of4G8/19�U4IG49:49Of808£.0819:49K8;G<123-9V10G4<8-;c78019]9VKO�9
�kwqmlv{lmrzwmp{}lMO?ONN

B@J[EAJ@=>?===B]=[�WQVFW
,QMOP,LFW
OLPOWL

T8̂ T8̂ ZJ=== P�9ZXAB== P�9A>J=Z=X==== AA?=>?A=AB
B=CZAC=\

�{wx{}lF6FRQ6F9
�{�wox{sqm}lF6FRQ6F9
�kvm�kl�l�mwpjk}lF6FRQ6F9
�mpxwotjkl�mq{��{v{lvkl���mqkl��mwq{vk}l,1H-G4908<�<780-?1/4.G1;C9¦9F/4.G1;9:4I01<G�/4;9H1<19H<-04:8̂4.G-
4̂ 9aI-90; .80-949_-IH8G1;1<X9:4I01<G�/4;X9.3-94IG¡<8;¢9¦9,-.f4008-.1:-9:49̂ 1G4<81;9_8:<-?_4̂ -<<4H4;4.G494
H<-H-<08-.1<9V1<<48<19F.G8̂80<-d81.19Of4G8/19�U4IG49:49Of808£.0819:49K8;G<123-9V10G4<8-;c78019]9VKO�X98̂H4<̂ 4�/4;
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�UekiWHfl�uHeUA6A��?�LAHIsiWIiwxilAsUWUAhlyHjfV~A9k��HefLA{HsfUl}WuHefLAWiVHVkigkiLAefghfWkwxilLAIUliwxil~A8UguUV
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m]cRQZnd̂ Tm]\P̀oP_PT_̂ TpYq]\̂Tpr]Q\P_̂ ST@UsfkiAeHWtWuHef4UxigkUlMA�A9xigkUlAjiVeUWkwxilAsUWUAsWfeijHIigkf
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sUWUAhlyHjfV~A9k��HefLA{HsfUl}WuHefLAWiVHVkigkiLAefghfWkwxilLAIUliwxil~A8UguUVAlfguUVLAsyg{fAefIAilwVkHefL
U�iWkyWUAsfVkiWHfWLAhie{UIigkfAgfAsiVef�fAiAeHgkyWUAUkWUx}VAjiAkHWUVLAViIAxileWf~A8fjilfAUjylkfAuWUgjiA>98ADAi
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,-./0/322 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/1;7=;963

,-./0/722 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/1;17;=/3

,-./0/322 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/1;13;992

,-./0/922 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/1;13;3<2

,-./0/222 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/1;1<;35<

,-./03622 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/1;1=;/92

,-./03=22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;27;6/<

,-./03<22 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/5;23;//<

,-./03522 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;2=;7=3

,-./03122 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/5;26;/<3

,-./03/22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;97;912

,-./03322 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/5;91;173

,-./03722 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;9=;13<

,-./0/222 3<49=24<5682229:/6 7782587279.9/;/5;7/;772

,-./03222 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/5;76;==3

,-./07622 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;35;393

,-./07222 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/5;/2;=<3

,-./07<22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;//;572

,-./03222 3<49=24<5682229:/6 7782587279.9/;/5;/<;353

,-./09622 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/5;/6;2<<

,-./09=22 9<4=674<2582229:2= 7782587279.9/;/<;23;=62

,-./09<22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;2=;<=3

,-./09522 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/<;9<;233

,-./09122 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;76;313

,-./09/22 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/<;32;993

,-./09322 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;33;5/2

,-./09722 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/<;31;952

,-./09222 9<4=674<2582229:2= 7782587279.9/;/<;3=;353

,-./09922 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;/2;<<2

,-./02622 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/<;/7;96<

,-./02=22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;/1;<33

,-./02<22 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/<;/=;7/3

,-.306622 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/<;13;113

,-.306=22 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/=;91;752

,-.306<22 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/=;9=;61<

,-.306522 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/=;77;=23

,-.306122 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/=;75;13<

,-./07222 3<49=24<5682229:/6 7782587279.9/;/=;76;<6<

,-.306/22 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/=;/3;57<

,-.306322 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/=;/<;1=2

,-.306222 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/=;19;793

,-.306722 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/=;13;=72

,-.306722 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/=;11;=62

,-.306922 7941=6436/82229:31 7782587279.9/;/=;15;6/3

,-.306122 9<4=674<2582229:2= 7782587279.9/;/=;1<;/1<

,-.30=622 924<594<3182229:69 7782587279.9/;/6;22;552

,-.30=222 7745564=//82229:57 7782587279.9/;/6;2/;112
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-./012344 506537643284449:43 2284;82429/97<7=<9><4=>

-./51>=44 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<7=<59<4>4

-./51>344 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<7=<5;<4=>

-./51>>44 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<7=<5=<2;5

-./51>;44 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<7=<00<>0>

-./51>044 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<04<47<=44

-./51>544 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<04<95<=35

-./51>244 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<04<9><4;5

-./51;444 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<04<29<;54

-./510=44 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<04<23<;24

-./517444 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<04<55<>75

-./510344 29603=65=784449:50 2284;82429/97<04<5=<;>>

-./515=44 29603=65=784449:50 2284;82429/97<04<74<;0>

-./515344 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<04<77<>4>

-./515444 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<04<7=<=94

-./512444 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<04<07<775

-./512=44 29603=65=784449:50 2284;82429/97<09<75<295

-./512444 29603=65=784449:50 2284;82429/97<05<70<7=>

-./514=44 946>;96>5084449:=9 2284;82429/97<07<44<;2>

-./519044 226;;=637784449:;2 2284;82429/97<0;<22<;74

?@ABCDEFGCHBIJKLCFBMCBMCFCHNJGCBOPQPRRBNJSJBABEGCH

PTCKGAFBMABUGCH

PTCKGA VJGJ WXFCSTJYZCF

[\]̂_̀ â
2284;82429
97<54<45

b_]c/a\]̂_d6

efg]̂ âc]f_d
]_aha/a\]̂_a

2284;82429
97<02<77

efg]̂ âia/]_aha/a\]̂_a/id/j_]c6

bfkgjd/9a
]_aha/l]gmaia

2284;82429
97<02<77

bfkgjd/ia/]_aha/l]gmaia6/nd̂f]g]id̂]o/gdfpdgaido</nd̂f]g]id̂]o/q̀]/aĥ]o]f_âac/rafg]/]f_̂]
-./512444/]/-./5154446

efg]̂ âc]f_d
2284;82429
97<0><70

b_]c/]fg]̂ âid6

efg]̂ âc]f_d
]_aha/l]gmaia

2284;82429
97<0><70

efg]̂ âia/]_aha/l]gmaia/id/j_]c6

[\]̂_̀ â/id
ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4284>82429
94<9=<52

tdfpdgaid/hâa/]fpjd/i]/af]wd/d/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b/yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1
tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

efg]̂ âc]f_d
id/ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4284>82429
99<22<20

efg]̂ âid/h]rd/�̂]�d]ĵd/d/ĥasd/i]/tdfpdgauvd/i]/[f]wd/id/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b
yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1/tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

-]g̀oa/i]
ĥdhdo_a

4284>82429
99<20<55

-]g̀oa/ia/ĥdhdo_a6/nd̂f]g]id̂</x-/y[z{[b/yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1/tz��8t�n<
946>;96>5084449:=91/h]rd/c]rmd̂/rafg]/i]/-./514=446/�d_jpd</fvd/aĥ]o]f_d̀/a/ĥdhdo_a
a�̀o_aia/ah�o/a/gdfpdgauvd/id/ĥ]�d]ĵd

[\]̂_̀ â/id
ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4084>82429
90<45<97

tdfpdgaid/hâa/]fpjd/i]/af]wd/d/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b/yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1
tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

efg]̂ âc]f_d
id/ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4084>82429
90<0;<09

efg]̂ âid/h]rd/�̂]�d]ĵd/d/ĥasd/i]/tdfpdgauvd/i]/[f]wd/id/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b
yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1/tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

[\]̂_̀ â/id
ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4;84>82429
90<59<97

tdfpdgaid/hâa/]fpjd/i]/af]wd/d/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b/yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1
tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

efg]̂ âc]f_d
id/ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4;84>82429
9;<57<70

efg]̂ âid/h]rd/�̂]�d]ĵd/d/ĥasd/i]/tdfpdgauvd/i]/[f]wd/id/ld̂f]g]id̂/x-/y[z{[b
yb|{-bx}by~-/�~|�b{[�[-/�{y[1/tz��8t�n</946>;96>5084449:=96

[\]̂_̀ â/id
ĥasd/:
tdfpdgauvd
af]wd

4;84>82429
9;<7><55

tdfpdgaid/hâa/]fpjd/i]/af]wd/d/ld̂f]g]id̂/e�b[|/z6/y[/|b��[1/tz��8t�n</226;;=637784449:
;26

efg]̂ âc]f_d
id/ĥasd/:

4;84>82429
9><45<29

efg]̂ âid/d/ĥasd/i]/tdfpdgauvd/i]/[f]wd/h]rd/ld̂f]g]id̂/e�b[|/z6/y[/|b��[1/tz��8t�n<
226;;=637784449:;26
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,-./-0123-
1.45-

67489:81;<-
=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@AB@ABC@CD
DEFEGFEH

,-./-01<-;=181;4./I-;<4;1.45-;-;J-8.404<-8;KLM6N;OP;Q6;NMLR6S;,OTUB,TVF;CCPHHWPXGGB@@@D?
HCP

K.04881Y4.9-
<-;=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@AB@ABC@CD
DGFE@FGZ

K.04881<-;=4[-;T84\-4I8-;-;=81>-;<4;,-./-0123-;<4;6.45-;<-;J-8.404<-8;KLM6N;OP;Q6;NMLR6S
,OTUB,TVF;CCPHHWPXGGB@@@D?HCP

]40:̂1;<4
=8-=-̂91

@AB@ABC@CD
DGFECFCX

]40:̂1;<1;=8-=-̂91P;V-8.404<-8F;KLM6N;OP;Q6;NMLR6S;,OTUB,TVF;CCPHHWPXGGB@@@D?HCS;=4[-
Y4[_-8;[1.04;<4;]̀ ;ESDZ@@P;a-9I/-F;.3-;1=84̂4.9-:;=8-=-̂91;1b:̂91<1;1=ĉ;1;<4948YI.123-;<-
=84\-4I8-;.1;̂4̂ 3̂-

67489:81;<-
=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@AB@ABC@CD
DGFGZFEZ

,-./-01<-;=181;4./I-;<4;1.45-;-;J-8.404<-8;MaTK]Md;MOQeNf]M6;K;,daK],Md;QK;g6OQKM]6N
KM]KLMS;,OTUB,TVF;CDPZXWPEWGB@@@D?EZP

K.04881Y4.9-
<-;=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@AB@ABC@CD
DZF@HF@A

K.04881<-;-;=81>-;<4;,-./-0123-;<4;6.45-;=4[-;J-8.404<-8;MaTK]Md;MOQeNf]M6;K;,daK],Md
QK;g6OQKM]6N;KM]KLMS;,OTUB,TVF;CDPZXWPEWGB@@@D?EZP

67489:81;<-
=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@XB@ABC@CD
DEF@AF@C

,-./-01<-;=181;4./I-;<4;1.45-;-;J-8.404<-8;MaTK]Md;MOQeNf]M6;K;,daK],Md;QK;g6OQKM]6N
KM]KLMS;,OTUB,TVF;CDPZXWPEWGB@@@D?EZP

K.04881Y4.9-
<-;=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@XB@ABC@CD
DEFDGFEZ

K.04881<-;-;=81>-;<4;,-./-0123-;<4;6.45-;=4[-;J-8.404<-8;MaTK]Md;MOQeNf]M6;K;,daK],Md
QK;g6OQKM]6N;KM]KLMS;,OTUB,TVF;CDPZXWPEWGB@@@D?EZP

]40:̂1;<4
=8-=-̂91

@XB@ABC@CD
DEFEEFG@

]40:̂1;<1;=8-=-̂91P;V-8.404<-8F;MaTK]Md;MOQeNf]M6;K;,daK],Md;QK;g6OQKM]6N;KM]KLMS
,OTUB,TVF;CDPZXWPEWGB@@@D?EZS;=4[-;Y4[_-8;[1.04;<4;]̀ ;ESC@@@P;a-9I/-F;]6fMVM,6hid;QK
Qd,eaKOfdN;6T]KNKOf6QdN;Ka;NKNNid;6OfK]Md]P;Qd,eaKOfdN;fj,OM,dN;Oid
]KkMNf]6a;,daT6fMgMLMQ6QKS;O6;lOfKk]6S;,da;d;KmMkMQd;Od;KQMf6LS;fK]ad;QK
]KVK]nO,M6P;,dOVd]aK;QKNT6,od;Q6;eOMQ6QK;]KpeMNMf6OfKS;6TdOf6aKOfdN;fj,OM,dN
KNTK,lVM,dNP

K91=1
J40_1<1;?
]49-8.-;<-
b:[\1Y4.9-

@XB@ABC@CD
DEFEGFZZ

]49-8.-;<4;I94Y;<-;U:[\1Y4.9-;=181;1;491=1;J40_1<1;<1;QÎ=:91P

]4I.q0I-;491=1
J40_1<1

@XB@ABC@CD
DEFEWFZZ

]4I.q0I-;<1;491=1;J40_1<1P;V-8.404<-84̂;0-./-01<-̂F;V-8.404<-84̂;0-Y;-̂;[1.04̂F;]̀ ;ZS@@@@S
]̀ ;ZSC@@@;4;]̀ ;ZSCX@@P

]4I.q0I-;491=1
J40_1<1

@XB@ABC@CD
DEFGGFZH

]4I.q0I-;<1;491=1;J40_1<1P;V-8.404<-84̂;0-./-01<-̂F;V-8.404<-84̂;0-Y;-̂;[1.04̂F;]̀ ;HSZ@@@S
]̀ ;XSX@@@;4;]̀ ;XSW@@@P

]4I.q0I-;491=1
J40_1<1

@XB@ABC@CD
DEFGWFZA

]4I.q0I-;<1;491=1;J40_1<1P;V-8.404<-84̂;0-./-01<-̂F;V-8.404<-84̂;0-Y;-;[1.04F;]̀ ;Z@@S@@@@P

K.04881Y4.9-
@XB@ABC@CD
DEFZGFZX

M94Y;4.04881<-P

K.04881Y4.9-
491=1;J40_1<1

@XB@ABC@CD
DEFZGFZX

K.04881<1;491=1;J40_1<1;<-;I94YP

67489:81;<-
=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@XB@ABC@CD
DGF@ZFZZ

,-./-01<-;=181;4./I-;<4;1.45-;-;J-8.404<-8;kLdg6L;,daK],M6L;KM]KLMS;,OTUB,TVF
DAPXWCPA@HB@@@D?@XP

K.04881Y4.9-
<-;=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

@XB@ABC@CD
DGFZ@FEA

K.04881<-;-;=81>-;<4;,-./-0123-;<4;6.45-;=4[-;J-8.404<-8;kLdg6L;,daK],M6L;KM]KLMS
,OTUB,TVF;DAPXWCPA@HB@@@D?@XP

]40:̂1;<4
=8-=-̂91

@WB@ABC@CD
DEFZEFGZ

]40:̂1;<1;=8-=-̂91P;V-8.404<-8F;kLdg6L;,daK],M6L;KM]KLMS;,OTUB,TVF;DAPXWCPA@HB@@@D?@XS
=4[-;Y4[_-8;[1.04;<4;]̀ ;ESWZ@@P;a-9I/-F;=8-=-̂91;840:̂1<1S;[I0I91.94;.3-;0-Y=8-/-:;.1;q.94\81;-
45I\I<-;.-;948Y-;<4;84J48r.0I1;0-Y-;01810948q̂9I01;9s0.I01̂P;KY;=184048;<1;e.I<1<4;]4t:ÎI91.94S
981.̂08I9-;.1;=84̂4.94;̂4̂ 3̂-;4[498u.I01

]40:̂1;<4
=8-=-̂91

DEB@ABC@CD
DGFCWFEA

]40:̂1;<1;=8-=-̂91P;V-8.404<-8F;O6fo6LM6;]6v6OK;6LRKN;aKNpeMf6;@CEZ@@XEDD@S;,OTUB,TVF
EAPDX@PAHWB@@@D?GWS;=4[-;Y4[_-8;[1.04;<4;]̀ ;GSC@@@P;a-9I/-F;=8-=-̂91;840:̂1<1;J:.<1Y4.9-
I94Y;HPZP;M.0:Y7I8w;1-;[I0I91.94;10-Y=1._18;1̂;-=4812x4̂;.-;̂Î94Y1;4[498u.I0-;<:81.94;1;̂4̂ 3̂-
=y7[I01;<-;T84\3-S;JI01.<-;84̂=-.̂w/4[;=4[-;u.:̂;<40-884.94;<1;=48<1;<4;.4\c0I-̂S;<I1.94;<1
I.-7̂48/z.0I1;<4;t:1Ît:48;Y4.̂1\4.̂;4YI9I<1̂;=4[-;̂Î94Y1;-:;<4;̂:1;<4̂0-.453-

67489:81;<-
=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

DEB@ABC@CD
DGFG@F@W

,-./-01<-;=181;4./I-;<4;1.45-;-;J-8.404<-8;aP;NP;dP;T]dfKkK;KM]KLMS;,OTUB,TVF
E@PHWCPCZ@B@@@D?@WP

K.04881Y4.9-
<-;=81>-;?
,-./-0123-
1.45-

DEB@ABC@CD
DGFGEFEZ

K.04881<-;-;=81>-;<4;,-./-0123-;<4;6.45-;=4[-;J-8.404<-8;aP;NP;dP;T]dfKkK;KM]KLMS
,OTUB,TVF;E@PHWCPCZ@B@@@D?@WP
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-./01/23/
45646718

9:;<=;><>9
9?@<9@9<

-./01/20A30B03C8D238245646718E2F65A/./365@2GE2HE2IE2JKILMNM2MOKMPOQ2RSJT;RJF@
U<EVW>E>X<;<<<9Y<WQ24/D62Z/D[652D8A./23/2K\2:QX<<<E

]8̂0D018_̀623/
a65A/./365

9X;<=;><>9
9X@<X@UV

]8̂0D018_̀62/Z2b5C4623/2456467187E2F65A/./365@2GE2HE2IE2JKILMNM2MOKMPO2Y2RSJT;RJF@
U<EVW>E>X<;<<<9Y<W

cdefghijkglfimkgmnogjfpgfqgrsqjeftuqufefikgl

2

vqerufpgfwgmjuxgmj

yuku wgmjuxgl

H071/Z8 >>;<V;><>9
9:@<<@<<

-27/77̀624ẑD0.82/71{28̂/518E2S/7182.6Z4582[8B/5{2CZ24/5|636248582825/8D0}8_̀6238
8A{D07/23/24564671872/284~72/71/24/5|636267201/A727/5̀6230746A0̂0D0}8367248582620A|.06
3672D8A./7E2-1�2X201/A72463/5̀62/71852/Z23074C18270ZCD18A/8Z/A1/2/2624/5|63623/
8̂/51C582485823074C1827/5{2/A15/2<?@<<2/29?@<<E2G8A1/A[8ZY7/2.6A/.18367E

J5/b6/056 >>;<V;><>9
9:@<=@>>

H57E2�87�2P0.018A1/7Q2̂6821853/E2F8B6526̂7/5B/Z2872Z/A78b/A723627071/Z8Q23/A15623/
0A718A1/720A.085/Z67282a87/2.6Z4/1010B8E

H071/Z8 >>;<V;><>9
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b@b=lACRKvA40XA=[[=AW=V=A;JBBNCIAFNRJQJIRKXAU@[9AU9S\<k<?9ASj9A[=<kA@U=?\9.

Q9SV9U@<=Z9[A@S=T9A=A@>Y@<W@Z9[A<=[b9[\@.

B?[\=Z@ 4/34236460
0g84/86/
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FDQJJDXAfY=AW=[\@fY=A@AECBNFDC|FpqJAHJAI}RNDJAU9S\=SW9A\9W@[A@[AU@<@U\=<c[\?U@[
\]US?U@[AW9Ab<9WY\9.AF[[?ZXA@YT?l?@<?@A@ANS?W@W=AS@A@Skl?[=AW@AU9S̀9<Z?W@W=A\]US?U@.

Q9SV9U@<=Z9[A@S=T9.

B?[\=Z@ 4/34236460
07840866
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aò_Q
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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 aquisição dos itens fracassados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/07/2021, às 16:39, 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
0918593 e o código CRC 31CC6A05.

0005164-07.2021.6.02.8000 0918593v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2021.
 
 
Tendo em vista a Informação 3666, 0918068,

oriunda do pregoeiro oficial deste Regional, encaminho os
presentes autos à SEIC, para que, caso entenda pertinente,
proceda à revisão da pesquisa de preços, para os itens 1 e 2
do Anexo Único, 0875497, referentes ao Termo de Referência
SEALMOX 0799375, constantes dos autos principais da
aquisição, Procedimento SEI nº 0011036-37.2020.6.02.8000.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/07/2021, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918858 e o código CRC FA09075A.

0005164-07.2021.6.02.8000 0918858v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 

1- Tratam os autos da aquisição de dispenser para papel
toalha, mediante sistema de registro de preços, após a comunicação
de fracasso parcial dos itens 1 e 2, Pregão Eletrônico Nº 17/2021,
conforme Informação Nº 3666 - PREG 0918068 .

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para avaliar a pertinência de nova pesquisa de preços,
com vistas à repetição do certame, despachos GSAD 0918593  e
COMAP 0918858.

 
3- Realizada nova cotação através da ferramenta banco

de preços, conforme relatório 0920727, foi estimado o valor total
em R$ 43.417,50 (quarenta e três mil quatrocentos e dezessete reais
e cinquenta centavos), de acordo detalhamento abaixo:

 

 
 
4- 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
a microempresas e empresas de pequeno porte. CATMAT: 150454.

 
 
À deliberação superior.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 22/07/2021, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho SEIC 0920728         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 48



Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 22/07/2021, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920728 e o código CRC E9FD0D7F.

0005164-07.2021.6.02.8000 0920728v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
 
 
À SLC, para confecção da minuta do edital, com

vista a repetição do certame.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/07/2021, 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
0921642 e o código CRC EB291AC8.

0005164-07.2021.6.02.8000 0921642v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
À SEALMOX,
Para ajuste do Termo de Referência para repetição

da licitação quanto aos  itens fracassados, inclusive
ratificação de que se destinam ao enfretamento do COVID-19.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/07/2021, às 16:11, 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
0922139 e o código CRC A1D5B78B.

0005164-07.2021.6.02.8000 0922139v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (339030.22),
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas  na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações do anexo
único 0875450.

A despesa NÃO está prevista no PAC 2021-SEALMOX - JCGA, mas consta do SEI
nº 0007936-74.2020.6.02.8000, o que justifica sua aquisição, por serem itens
essenciais às medidas de combate à COVID-19 adotadas pelo órgão.

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por
menor preço por item, Ata de Registro de Preços.

1.2. A Ata terá duração de 12 meses

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

2.2
Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora.

2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelos órgãos contratantes.

2.7 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhada por e–mail;
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3.2 - O local de entrega, no TRE/AL será na Seção de Almoxarifado do Órgão,
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000,
no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às
sextas–feiras.

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido
definitivamente e encaminhado para pagamento.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

5.1 -
 0,50% 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 no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

5.2 - 0,25% 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;

5.3 - 7,50% 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 no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.

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

6. - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is),
devidamente atestada(s) pelos gestores das Atas.

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.4. O órgão contratante, por ocasião dos pagamentos, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;
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I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

7.1. No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidas por
servidores da Seção de Almoxarifado.

7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias. 

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos,
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/07/2021, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924386 e o código CRC 0B46E230.

0005164-07.2021.6.02.8000 0924386v3

Termo de Referência SEALMOX 0924386         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 54



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 ÚNICO

ITEM MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

1

Dispenser para papel toalha em bobina de papel de
tam.20cm x 200m, autocorte/automático, em plástico
ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos,
na cor branca ou transparente, com visor transparente,
com sistema de fechamento com chave de segurança
para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos
inclusos. Garantia de 1 ANO. 

Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm,
L 300mm e P 190mm.

Embalados individualmente em caixa de papelão.

UNIDADE 150

2

Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3
dobras. em plástico ABS, plástico de classificação "7",
resistente a impactos, na cor branca ou transparente,
com visor transparente, com sistema de
fechamento com travas de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia
de 1 ANO. 

Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm
Profundidade: 16cm.

Embalados individualmente em caixa de papelão.

UNIDADE 150

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/07/2021, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924387 e o código CRC B34C8420.

0005164-07.2021.6.02.8000 0924387v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2021.
 
 
 
Senhora Secretária de Administração Substituta,
 
Remetemos novo Termo de Referência (0924386) e

anexo único (0924387), para análise e aprovação caso
aquiesça, visando a repetição da licitação dos itens 01 e 02,
fracassados no pregão 17/2021, conforme informação 3666
(0918068), inclusive ratificando no TR que se destinam ao
enfretamento do COVID-19, dadas as práticas estabelecidas
por esta casa, no Plano de Retomada. 

Ressaltamos a importância de se rever a cotação,
dadas as considerações do pregoeiro na referida informação,
verbis: 

"...considerando que a maioria dos licitantes
registraram a impossibilidade de alcançar  o
valor estimado pela Administração, razão pela
qual, sendo da aquiescência de V.Sª, sugiro a
reavaliação da média de preços mercado dos 
itens em destaque."
 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/07/2021, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0924388 e o código CRC E77CE753.

0005164-07.2021.6.02.8000 0924388v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2021.
 
 
À SLC, para ciência do Despacho

SEALMOX 0924388 e continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2021, às 16:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924393 e o código CRC F50766C7.

0005164-07.2021.6.02.8000 0924393v1
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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 agosto de 2021.
À SAD,
Questionando se será autorizada a inclusão de IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 02/08/2021, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924680 e o código CRC FAB77EA0.

0005164-07.2021.6.02.8000 0924680v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
À SLC, para publicar a IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/08/2021, às 17:46, 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
0927065 e o código CRC C0917FD6.

0005164-07.2021.6.02.8000 0927065v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 
 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº: 0005164-07.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo –  
material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2021/2022, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração desta Corte. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2021/2022, conforme as especificações deste Edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
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2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
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decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor unitário de cada item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação.  

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

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

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
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sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

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

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 

hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

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

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

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

 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 
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9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

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

aos seguintes cadastros: 

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

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

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
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convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

pena de inabilitação. 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

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

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

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

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

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

(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com 

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

prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 1 (uma) hora, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

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

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do(s) item(ns) ofertado(s); 

d) conter os preços unitário e total do(s) item(ns) ofertado(s). 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
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verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
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item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de 

recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

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

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

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

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

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

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) 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 
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regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 

 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir do 
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhada por e-mail, 
na Seção de Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 
7h30 às 13h30 às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
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SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa 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; 
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

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

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , 
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incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

25.1.  No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidos por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

25.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias.  

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

26.5.  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.  

26.6.  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. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

26.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
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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. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. 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 Araújo 
                                         Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I  

 
           TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO – Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (339030.22), 
Itens 1 a 3, e de material de proteção e segurança (339030.24), Itens 4 e 5, para atender às 
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas  na manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificações do anexo único 0875450. 

A despesa NÃO está prevista no PAC 2021-SEALMOX - JCGA, mas consta do SEI nº 0007936-
74.2020.6.02.8000, o que justifica sua aquisição, por serem itens essenciais às medidas de 
combate à COVID-19 adotadas pelo órgão. 

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor 
preço por item, Ata de Registro de Preços. 

1.2. A Ata terá duração de 12 meses. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa 
do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão 
estar de acordo com a legislação vigente. 

2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento 
ou período de validade 

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelos órgãos contratantes. 

2.7 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
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3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e–mail; 

3.2 - O local de entrega, no TRE/AL será na Seção de Almoxarifado do Órgão, 
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no 
horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–
feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de 
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

5.1 - 0,50% 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 no item 
5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

5.2 - 0,25% 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; 

5.3 - 7,50% 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 no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido no item 5.2; 

5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993. 

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

6 - DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pelos gestores das Atas. 

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

6.4. O órgão contratante, por ocasião dos pagamentos, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 

Minuta de edital (repetição) (0936221)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 90



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

6.6. 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)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidas por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias.  

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, no 
todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em 
conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro 
de 2010 - MPOG 
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Valor 
máximo 
unitário 

1 

Dispenser para papel toalha 
em bobina de papel de 
tam.20cm x 200m, 
autocorte/automático, em 
plástico ABS, plástico de 
classificação "7" , resistente 
a impactos, na cor branca 
ou transparente, com visor 
transparente, com sistema 
de fechamento com chave 
de segurança para evitar 
que abra facilmente. Buchas 
e parafusos inclusos. 
Garantia de 1 ANO.  

Medidas aproximadas do 
dispensador: A 380mm, 
L 300mm e P 190mm. 

Embalados individualmente 
em caixa de papelão. 

UNIDADE 150 R$ 242,35 

2 

Dispenser para papel toalha 
interfolhas de 2 ou 3 dobras. 
em plástico ABS, plástico de 
classificação "7", resistente 
a impactos, na cor branca 
ou transparente, com visor 
transparente, com sistema 
de fechamento com travas 
de segurança para evitar 
que abra facilmente. Buchas 
e parafusos inclusos. 
Garantia de 1 ANO.  

Medidas aproximadas 
Largura: 27 cm Altura: 29 
cm Profundidade: 16cm. 

Embalados individualmente 
em caixa de papelão. 

UNIDADE 150 R$ 47,10 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0005164-07.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
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j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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. 

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

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa 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 
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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% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
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6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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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 AJ-DG, para análise da minuta de edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/08/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936228 e o código CRC 489155BA.
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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 : 0005164-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEALMOX
ASSUNTO : MINUTA EDITAL PREGÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

 

Parecer nº 1026 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito
neste Edital e seu Anexo, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – material de limpeza e produtos de
higienização e material de proteção e segurança, para atender
às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção
de suas atividades no exercício de 2021/2022, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração
desta Corte, conforme as especificações constantes no Termo
de Referência (0924386), do Anexo Único (0924387).

 
 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O Pregão 17/2021, constante no Procedimento SEI

nº 0011036-37.2020.6.02.8000, com Termo de
Referência 0799375 e Anexo único 0875497, foi registrado
como parcialmente fracassado pelo pregoeiro na Informação
3666 (0918068), em relação aos itens 1 e 2, sob a justificativa
de que a maioria dos licitantes registraram a impossibilidade
de alcançar o valor estimado pela Administração, conforme
Ata 0918069 e Termo de Adjudicação 0918070.

 
Tendo recebido os autos para nova cotação de

preços, a Seção de Instrução de Contratações se manifestou
no despacho  0920728, elaborando o relatório estimativo
(0920727), por meio da ferramenta banco de preços, bem
como apontando o valor médio estimado para a contratação
em R$ 43.417,50 (quarenta e três mil quatrocentos e
dezessete reais e cinquenta centavos), relativo ao novo Termo
de Referência elaborado pela SEALMOX (0924386) e Anexo
único (0924387).

 
Ao final, encerrou por sugerir a realização de

licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de
registro de preços, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação a micro e pequenas empresas.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta do edital (0936221), que conferiu
exclusividade de participação às pequenas e microempresas,
em razão do valor estimado da contratação.

 
A Intenção de Registro de Preços foi efeuada

(0927363), tendo resultado deserta (0934624).
 
A SLC encaminhou os autos para análise desta

Assessoria Jurídica (0936228).  
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Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0936221). 

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
posteriormente alterado pelo Decreto 9.488/2018.
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Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,

possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05; que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames

legais e regulamentares a previsão de participação na
licitação de forma exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
previamente cadastrados no SICAF.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a Portaria Presidência

nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
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procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente
lista de verificação, prevista no Anexo I :

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO

justificativa
- 0924386

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0924386

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

SIM 0924387

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

SIM  

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de exibição
de amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de
itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

N/A  

11

A exigência da capacitação técnico-
profissional limita-se às parcelas de
maior relevância técnica e de valor
significativo do objeto de licitação, sem
exigência de quantidades mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras
claras para a apresentação de atestados
de capacidade técnica?

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

19

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

N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa
para as exigências de propriedade, posse e
ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade? SIM 0924386

23 Existe aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente? NÃO esclarecer

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0920728

25

Os atos correlatos à pesquisa de preços
foram produzidos de acordo com a legislação
de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo
administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM 0920727

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

SIM 0920728

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

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

SIM 0936221

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
microempresas e empresas de pequeno porte
e Sociedade Cooperativa?

N/A  

30

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

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,

N/A  
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relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

32

A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação
de entidade preferencial em razão do valor
da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da
licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla anexos com
orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma
de apresentação de lances, dos critérios de
julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

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

NÃO  

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

NÃO  

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

SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

N/A  

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para
fornecimento de bens e/ou prestação dos
serviços?

SIM 0936221

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

SIM  

46

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM
 

 

A minuta do contrato/ata e/ou
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47
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que incorrerem
em inadimplemento?

SIM  

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém norma
estabelecendo, para a fornecedora
obrigação de prestar garantia de
execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a vinculação
da remuneração com os resultados?

NÃO  

51
A minuta do contrato/ata contém cláusula
com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

SIM Irreajustáveis

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

N/A  

54

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

SIM
 

 

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em curso

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase externa da
licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts.
8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17
do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

59

Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02,
arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

60

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço, houve
divulgação, mediante publicação no DOU, da
intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

SIM

 
0927363
0934624
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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento
indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa?

SIM 0799374

62

Fora das hipóteses de registro de preços, os
autos do processo contêm documento com
estimativa do impacto orçamentário financeiro
da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do
ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000), conforme o caso?

N/A  

    
7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
 
Tendo em vista o constante dos autos, exsurge a

necessidade de aprovação do novo Termo de Referência e seu
Anexo Único pela Secretaria de Administração.

 
8. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, uma vez realizada a aprovação do

termo de referência pela autoridade competente, esta
Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta ora inserta no evento SEI 0936221,
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
o Registro de Preços de material de consumo – material de
limpeza e produtos de higienização e material de proteção e
segurança, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (0924386)
e Anexo Único (0924387).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
26/08/2021, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/08/2021, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936525 e o código CRC BDCC5175.

0005164-07.2021.6.02.8000 0936525v15
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
 
À Secretaria de Administração para as providências

de sua alçada, com vistas ao saneamento processual, haja
vista os apontamentos delineados nno item 7 do Parecer AJ-
DG nº 1026/2021 (0936525).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/08/2021, às 16:18, 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
0937181 e o código CRC 8EE816CE.

0005164-07.2021.6.02.8000 0937181v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
Em atenção ao Parecer 1026, da Assessoria Jurídica

(doc. 0936525), declaro aprovado o Termo de Referência
SEALMOX (doc. 0924386), que reproduz o Termo do pregão
originário (PE 17/2021), com as alterações anunciadas no
Despacho SEALMOX 0924386.

Isto posto, devolvo os autos à consideração
superior do Sr. Diretor-Geral, visto que já aprovada, pela
Assessoria Jurídica, a minuta do novo certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2021, às 00:40, 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
0939691 e o código CRC 4049FDAB.

0005164-07.2021.6.02.8000 0939691v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos, e especialmente o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº
1026/2021 (0936525), aprovando a Minuta de Edital (0936221),
sanada a diligência recomendada, submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência para a necessária e competente
deliberação, com vistas a sugerir a abertura da fase externa do
presente certame, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – material de limpeza e produtos de
higienização e material de proteção e segurança, para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte, conforme as especificações constantes
no Termo de Referência (0924386) e Anexo Único (0924387).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 02/09/2021, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939929 e o código CRC FC01F35E.

0005164-07.2021.6.02.8000 0939929v1
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PROCESSO : 0005164-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços para aquisição de material de consumo.

 

Decisão nº 1965 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral substituto, inserta no evento SEI nº 0939929.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, nas
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando o Registro de Preços de material de
consumo – material de limpeza e produtos de higienização e
material de proteção e segurança, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração desta Corte, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (0924386) e
Anexo Único (0924387).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0936221, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 1026/2021 (0936525) e demais
medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/09/2021, às 12:04, 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
0940644 e o código CRC C2A78FB3.

0005164-07.2021.6.02.8000 0940644v4
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
À SLC, para publicar o aviso do certame e demais

medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2021, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941004 e o código CRC E9F74A84.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021 
 

PROCESSO Nº: 0005164-07.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 24 de setembro de 2021 
Horário Abertura: 9 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo –  
material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2021/2022, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração desta Corte. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
material de limpeza e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no 
exercício de 2021/2022, conforme as especificações deste Edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

Edital do PE nº 41/2021 (0943031)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 116



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

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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5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

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

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 
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b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação.  

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

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

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

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

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

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

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
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atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) 

hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

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

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

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

 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e 

a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

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

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

Edital do PE nº 41/2021 (0943031)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 125



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

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

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

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

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

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

(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com 

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

prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 1 (uma) hora, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

Edital do PE nº 41/2021 (0943031)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 127



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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

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

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do(s) item(ns) ofertado(s); 

d) conter os preços unitário e total do(s) item(ns) ofertado(s). 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

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

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
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verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
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item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de 

recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

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

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 

Edital do PE nº 41/2021 (0943031)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 130



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

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

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

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

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) 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 
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regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 

 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir do 
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhada por e-mail, 
na Seção de Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, 
Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 
7h30 às 13h30 às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
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SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa 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; 
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

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

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , 
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incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

25.1.  No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidos por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

25.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias.  

 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

26.5.  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.  

26.6.  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. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

26.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
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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. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. 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, 09 de setembro  de 2021. 
 
 

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

 
           TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO – Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (339030.22), 
Itens 1 a 3, e de material de proteção e segurança (339030.24), Itens 4 e 5, para atender às 
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas  na manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificações do anexo único 0875450. 

A despesa NÃO está prevista no PAC 2021-SEALMOX - JCGA, mas consta do SEI nº 0007936-
74.2020.6.02.8000, o que justifica sua aquisição, por serem itens essenciais às medidas de 
combate à COVID-19 adotadas pelo órgão. 

1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor 
preço por item, Ata de Registro de Preços. 

1.2. A Ata terá duração de 12 meses. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa 
do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão 
estar de acordo com a legislação vigente. 

2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento 
ou período de validade 

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelos órgãos contratantes. 

2.7 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

Edital do PE nº 41/2021 (0943031)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 141

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=936889&id_procedimento_atual=855872&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=267&infra_hash=dba40cb8640c33cb558b5bda765afa740269024cb791512c8a2e145b4fb9f4f3
https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=807782&id_procedimento_atual=855872&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=267&infra_hash=3739f48ebcfb3088725a85298ac788bfde4547c448b408e8c90051facb809aa1
https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=807782&id_procedimento_atual=855872&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=267&infra_hash=3739f48ebcfb3088725a85298ac788bfde4547c448b408e8c90051facb809aa1


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e–mail; 

3.2 - O local de entrega, no TRE/AL será na Seção de Almoxarifado do Órgão, 
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no 
horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–
feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de 
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

5.1 - 0,50% 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 no item 
5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

5.2 - 0,25% 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; 

5.3 - 7,50% 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 no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido no item 5.2; 

5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993. 

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

6 - DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pelos gestores das Atas. 

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

6.4. O órgão contratante, por ocasião dos pagamentos, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
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6.6. 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)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidas por 
servidores da Seção de Almoxarifado. 

7.1.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias.  

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, no 
todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em 
conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro 
de 2010 - MPOG 
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ANEXO I-A 

 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

ITEM MATERIAL UNIDADE 
Quantidade 
Total da Ata 

Valor 
máximo 
unitário 

1 

Dispenser para papel toalha 
em bobina de papel de 
tam.20cm x 200m, 
autocorte/automático, em 
plástico ABS, plástico de 
classificação "7" , resistente 
a impactos, na cor branca 
ou transparente, com visor 
transparente, com sistema 
de fechamento com chave 
de segurança para evitar 
que abra facilmente. Buchas 
e parafusos inclusos. 
Garantia de 1 ANO.  

Medidas aproximadas do 
dispensador: A 380mm, 
L 300mm e P 190mm. 

Embalados individualmente 
em caixa de papelão. 

UNIDADE 150 R$ 242,35 

2 

Dispenser para papel toalha 
interfolhas de 2 ou 3 dobras. 
em plástico ABS, plástico de 
classificação "7", resistente 
a impactos, na cor branca 
ou transparente, com visor 
transparente, com sistema 
de fechamento com travas 
de segurança para evitar 
que abra facilmente. Buchas 
e parafusos inclusos. 
Garantia de 1 ANO.  

Medidas aproximadas 
Largura: 27 cm Altura: 29 
cm Profundidade: 16cm. 

Embalados individualmente 
em caixa de papelão. 

UNIDADE 150 R$ 47,10 
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ANEXO II 

 
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0005164-07.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 41/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 41/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 41/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 41/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
encaminhada por e-mail. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
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j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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. 

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

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa 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 
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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% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 

Edital do PE nº 41/2021 (0943031)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 150



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 35 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021

 

PROCESSO Nº: 0005164-07.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 24 de setembro de 2021

Horário Abertura: 9 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo –  material de limpeza e produtos de higienização e
material de proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o
SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas
no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 - DO OBJETO.
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1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
de consumo – material de limpeza e produtos de higienização e material de
proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022,
conforme as especificações deste Edital e seus anexos.

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

 

2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA.

 

3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da data
do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-
mail.
 

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
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todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

 

4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame.

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
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f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

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

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
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6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário de cada item ofertado;

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I-A;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
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públicas.
1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.   Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado.

 

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

8. . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.
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8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.         Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.             Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8. .         No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.          O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

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

8.21.         A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
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seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras;

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

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1
(uma) hora, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019.

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.
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1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1
(uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.

9.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

Edital 35 (0943686)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 161



 

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.         Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

10. .         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.
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10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de inabilitação.

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

 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
Edital 35 (0943686)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 163



de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
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impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado
por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 1 (uma) hora, 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 ser assinada 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(s) item(ns) ofertado(s);
d. conter os preços unitário e total do(s) item(ns) ofertado(s).
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k.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.

12.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
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pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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

 

14.         Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil
contado da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.
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14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um
dia útil, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

 

16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
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convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art.
64 da Lei n. 8.666/1993.

 

16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019.

 

16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

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

 

16.12.2.    O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

 

16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:
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a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

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

 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

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

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 16.15.

 

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

 

a. Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

 

b. Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 dias corridos;

 

c. Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora;

 

d. Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;
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e. Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das
seguintes informações:

 

1. especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento
ou período de validade;

 

1. registro no órgão competente, devidamente atualizado;

 

1. registro no Ministério da Saúde;

 

1. número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

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

 

h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza do objeto da contratação;

 

j) 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;

 

k)  Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

l) 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.

 

19 - DA PUBLICIDADE.
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19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1.       O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a
partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,
encaminhada por e-mail, na Seção de Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo,
nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das
segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas-feiras.

 

20.2.         Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;

 

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

 

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

 

20.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

20.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

20.7.                    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
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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 21.

 

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

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

 

a. não assinar  a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.
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j) cometer fraude fiscal.

 

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

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a) multa 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% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.
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21.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

21.4.3.        Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

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

 

21.4.5.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

21.4.6.           As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
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21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

 

22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
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22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 

22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23.1.         Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art.
5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2021, PTRES 167674, Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo).

 

24.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

25.1. No TRE/AL a gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidos por
servidores da Seção de Almoxarifado.

25.2.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias. 

 

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

26.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

26.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

26.3.         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.

26.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

26.5.         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.

26.6.              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.

26.7.              O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

26.8.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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26.9.       Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

26.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

26.11.    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.

 

26.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

26.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

26.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

26.15.     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, 09 de setembro  de 2021.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
 Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO

Nº 0943031.
Em 10 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/09/2021, às 15:55, 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
0943686 e o código CRC CF1F6C1B.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021091000198
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Nº 172, sexta-feira, 10 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 26/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 26/2021
(Processo Administrativo Virtual SEI nº 0005435-90.2021.4.05.7000) - contratação de
empresa especializada para a aquisição de materiais de consumo odontológicos (Pedido 1)
para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região - restou deserto.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 09/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Termo de Cooperação Técnica n°04/2021-TRT13ªR. Termo de Cooperação Técnica
que entre si celebram o Tribunal Regional Federal da 5ªRegião, CNPJ/MF sob o
n°24.130.072/0001-11 e o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, CNPJ/MF sob o
n°02.658.544/0001-70. PAV-0006145-13.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Tem como objeto
a cooperação entre as partes para realização de serviços gratuitos de perícia médica,
visando avaliar o estado de sanidade mental e capacidade física dos magistrados e
servidores da Seção Judiciária da Paraíba, de acordo com as normas legais e regimentais
atinentes à espécie. O exame será realizado pelo Serviço Médico de Saúde do TRT 13ªR.
para atender as seguintes finalidades: a)Posse, inclusive em vaga destinada a deficiente
físico; b) Aposentadoria, com expedição de laudo que ateste o devido enquadramento
legal; c)Revisão de proventos de aposentadoria; d)Homologação de atestado médico,
emitido por médico particular, para fins de concessão de licença para tratamento de saúde,
licença por motivo de doença em pessoa da família e lincença à gestante; e)
Encaminhamento para tratamento psiquiátrico ou psicológico e f)Realização de perícias no
magistrado ou servidor e em seus dependentes para fins de reconhecimento de condição
de invalidez para concessão de licença para acompanhar pessoa da família, emissão de
laudo para fins de isenção de imposto de renda, bem como para concessão e manutenção
de pensão civil, quando for o caso. Fundamento Legal: art.230 da Lei n°8.112/90 c/c a Lei
n°8.666/93, especialmente o art.116 e dendo em vista o que consta do Protocolo TRT-
24.123/2021. Recursos Financeiros: Não acarretará, em qualquer hipótese, ônus para os
partícipes, inclusive no que se refere ao pagamento de honorários médicos ou despesas
administrativas. Vigência:60(sessenta) meses a contar da data da sua assinatura.
Assinatura: 03/09/2021. Assinam: Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior,
Presidente do TRF da 5ªRegião e Desembargador Leonardo José Videres Trajano,
Presidente do TRT da 13ªRegião.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0005164-07.2021. Objeto: Aquisição de material de limpeza e produtos de
higienização (339030.22), para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022,. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 10/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, N] 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00041-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 10/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 24/09/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

(SIASGnet - 09/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 089/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 09/2021. Objeto:
Contrato de prestação de serviços especializados e continuados de suporte e atendimento
técnico (servisse desk -1º e 2º níveis) a usuários de tecnologia da informação e
comunicação (TIC) do TRE/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ:
19.877.300.0002-62. Modalidade de Licitação: Edital de Pregão n. 06/2021. Fundamentação
Legal: Com disposto nas Leis 10.520/2002, 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e Gestão da Administração
na Justiça Eleitoral, e sendo o caso, Programa de Trabalho 02.061.0570.4269.0001 - Pleitos
Eleitorais. Prazo de Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da data de
publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. Preço: preço mensal estimado de R$
23.141,38 (vinte e três mil, cento e quarenta e um reais e trinta e oito centavos),
perfazendo um valor anual estimado de R$ 277.696,56 (duzentos e setenta e sete mil,
seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos). Data da Assinatura:
03/09/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e
o Sr. ALEXANDRE MOTA ALBUQUERQUE, pela Contratada. João Victor Pereira Martins da
Silva - Diretor-Geral.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 4657/2018 TRE-AM Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 05/2019, de
prestação de serviços especializados e continuados de apoio administrativo - assistente
administrativo. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A):
PRESTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI. Fundamentação Legal: com disposto na Lei
8.666, de 21/06/1993, em especial o seu art. 65, I, b e § 1º. Do Objeto: acréscimo contratual com a
alteração do caput da Cláusula Primeira (Do Objeto), do caput da Cláusula Terceira (Do Preço e da
Forma de Pagamento), bem como a inclusão do Parágrafo Quatorze da Cláusula Sexta (Da Garantia
Financeira). DO OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prestação dos serviços
especializados e continuados de apoio administrativo - Assistente Administrativo, a serem prestados
no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e no Prédio do Fórum Eleitoral, situados
na Avenida André Araújo, n. 200, Bairro Aleixo, conforme especificações constantes do Termo de
Referência N. 03/2018-COSEG/SESEG/SAO/TRE-AM e seus anexos, e acréscimo de 01 (um) posto de
trabalho. DO PREÇO: o contratante pagará à contratada, pela execução dos serviços, o valor mensal
de R$ 114.938,36 (cento e quatorze mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos),
perfazendo o valor anual de R$ 1.379.260,32 (um milhão, trezentos e setenta e nove mil, duzentos
e sessenta reais e trinta e dois centavos).DA GARANTIA FINANCEIRA: PARÁGRAFO QUATORZE: Em
vista do aditamento de 1 (um) posto de trabalho, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
garantia complementar ou a substituí-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta
cláusula, conforme o disposto no PARÁGRAFO NONO DA . Data da Assinatura: 08/09/2021. Assinam:
Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor IVAN DA SILVA
ANDRADE, pelo (a) Contratado(a). João Victor Pereira Martins da Silva - Diretor-Geral.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Processo: (PAD) 6747/2018, publicado no DOU n. 171 de 09/09/2021, seção 3,
pág. 153, onde se lê "o prazo de vigência é de 12 (doze) meses, ou seja, de 03/09/2021
a 02/03/2022", leia-se "o prazo de vigência é de 12 (doze) meses, ou seja, de 03/09/2021
a 02/09/2022".

JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO E COOPERAÇÃO Nº 3/2021-SEI Nº 52098-10.2019.6.05.8000
TERMO DE CONVÊNIO E COOPERAÇÃO, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral - TRE-
BA e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. OBJETO: Viabilizar a adoção, no âmbito do
TRE-BA, do Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos ( C P T EC )
utilizado pelo TJ-BA. VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura por prazo indeterminado.
ASSINATURA: 19.05.2021. Des. ROBERTO MAYNARD FRANK.

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 26/2021

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0011278-
75.2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço visando a eventual contratação de
assinaturas de suporte técnico de produtos homologados pela Red Hat

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIDEC - 09/09/2021) 070013-00001-2021NE000001

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2021

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0140834-67.2020
. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de manutenção corretiva ao sistema
de câmeras digital (CFTV digital) com software de monitoramento de imagens D I G I FO R T ,
especialmente no equipamento NVR02, localizado na sede do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia

RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA
Diretor-geral do Tre-ba

(SIDEC - 09/09/2021) 070013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 146222019. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de
jardinagem, limpeza, higienização e conservação com o fornecimento de equipamentos e
ferramentas necessários para a execução dos serviços, além da movimentação de bens e
materiais, com a instalação de postos de serviço em regime de dedicação exclusiva de mão
de obra, conforme especificações do edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 10/09/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime
Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00047-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 10/09/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/09/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 09/09/2021) 70007-00001-2021NE000001
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna público o preço registrado
na ARP n.º 11/2021, cujo objeto é o registro de preços para a eventual aquisição de
serviços técnicos especializados de elaboração de laudos de avaliação de preços de
mercado de imóveis, de acordo com as especificações que constam no Anexo I deste
Instrumento, resultante do Pregão Eletrônico n.º 34/2021. Contratada: WM DE
VASCONCELOS ENGENHARIA ME, CNPJ: 19.707.565/0001-31. Valor Unitário: item 1, R$
590,00; item 2: R$ 690,00 e item 3: R$ 890,00. Fundamento: art. 15 da Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações, Lei n.º 10.520/02, bem como no Decreto Federal n.º7.892/13, Processo
PAD n.º 6512/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e pela
contratada, Walisson Marques de Vasconcelos. Data: 06/09/2021.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Espécie: No extrato de publicação do Aviso de Homologação do Pregão
Eletrônico N.º 30/2021, constante no DOU de Número 171, Fls 153, do dia 09/09/2021,
onde se lê: "PAD N.º 2340/2021, leia-se: "PAD N.º 10.136/2021." Assina: Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Processo n.º 10.136/2021. Data: 09/09/2021.
Coordenadoria de Licitações e Contratos.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n. 21.0.000005054-4. Objeto: Atualização da versão dos softwares de
engenharia AltoQi EBERICK e Qi BUILDER famílias elétrica e hidráulica, pelo período de 12
(doze) meses. Contratada: MN Tecnologia e Treinamento Ltda (CNPJ n.03.984.954/0001-
74). Fundamento legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Valor total: R$ 35.490,00 (trinta
e cinco mil e quatrocentos e noventa reais). Reconhecimento da inexigibilidade de licitação
em 25/08/2021, pela Senhora Giselle de Bastos Vieira Delfino e Castro, Secretária de
Administração e Orçamento. Ratificação da inexigibilidade de licitação em 02/09/2021, pelo
Senhor Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 - UASG 70023

Nº Processo: 21.0.000001928-0. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
equipamentos de videoconferência (câmeras webcam e microfones de mesa), com garantia
e assistência técnica on site.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 10/09/2021 das 09h00 às
17h59. Endereço: Praca Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/09/2021, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943718 e o código CRC 902541D7.

0005164-07.2021.6.02.8000 0943718v1
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ITEM QTDE UNID MARCA VL.UNIT. TOTAL

1 150 UNID BENEFIT T-206  R$        161,00  R$           24.150,00 

 R$          24.150,00 

 R$                         -   

 R$                         -   

 R$                         -   

DESCRICAO

N.B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

SIBS QD 03 CJ CL 01 LOTE 03  LOJA  N. BANDEIRANTE – DF CEP 71.736-504

FONE: 61 – 3877-4446 / 3222-2811

E-MAIL: nbdistribuidorabsb@gmail.com

CNPJ 20.425.201/0001-48 INSC. ESTADUAL 07.685.477/001-17

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Dispenser para papel toalha 

em bobina de papel de 

tam.20cm x 200m, 

autocorte/automático, em 

plástico ABS, plástico de 

classificação "7" , resistente 

a impactos, na cor branca 

ou transparente, com visor 

transparente, com sistema 

de fechamento com chave 

de segurança para evitar 

que abra facilmente. Buchas 

e parafusos inclusos. 

Garantia de 1 ANO.

Medidas aproximadas do 

dispensador: A 380mm, 

L 300mm e P 190mm.

Embalados individualmente 

em caixa de papelão.

CLIENTE:  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO:  41/2021

DATA:   24/09/2021

Validade: CONF.EDITAL
Prazo de entrega: CONF.EDITAL
Pagamento: A USUAL DO ÓRGÃO
Garantia: 12 MESES
Declaramos estar  inclusos todos os impostos, tributos, fretes, transporte, encargos fiscais, tributários, comerciais, taxas e demais encargos despesas a 
qualquer título direto ou indireto, incidentes sobre a aquisição dos objetos . 

Declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições do Edital.

DADOS BANCARIOS: BANCO N° 070 BANCO DE BRASILIA S/A - AGENCIA  105. CONTA CORRENTE 030145-2.

DADOS DO RESPONSÁVEL

NOME: ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS
C.I 2104908 SSP/DF - CPF 713.766.071-15
FONE: 61-3877-4446
E-MAIL: nbdistribuidorabsb@gmail.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Solicito os bons préstimo de V.Sª para análise técnica da

proposta apresentada pela empresa N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (0949432).

 
Informo a V.Sª que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/09/2021, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949436 e o código CRC 4B6ED07E.

0005164-07.2021.6.02.8000 0949436v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise técnica da proposta apresentada pela empresa

N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS (0949432), temos que:

item 1 edital item 1 proposta LICITANTE

Dispenser para papel toalha em
bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático,
em plástico ABS, plástico de
classificação "7" , resistente a
impactos, na cor branca ou
transparente, com visor
transparente, com sistema de
fechamento com chave de
segurança para evitar que abra
facilmente. Buchas e parafusos
inclusos. Garantia de 1 ANO. 

Medidas aproximadas do
dispensador: A 380mm,
L 300mm e P 190mm.

Dispenser para papel toalha em bobina de
papel de tam.20cm x 200m,
autocorte/automático, em plástico ABS,
plástico de classificação "7" , resistente a
impactos, na cor branca ou transparente,
com visor transparente, com sistema de
fechamento com chave de segurança para
evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO.
Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados
individualmente em caixa de papelão.

marca benefit t-206

 
Verificamos no site do fabricante do produto

proposto httpsx://www.benefitdispensers.com.br/linha-orion, que o
modelo BENEFIT T-206 tem as seguintes medidas: 315mm x 215mm
x 326mm (LxPxA) e que é ideal para bobinas de até 200m x 15,5cm
de diâmetro, O QUE NÃO CORRESPONDE ÀS INFORMAÇÕES DA
PROPOSTA DO LICITANTE.

Destarte, como o modelo proposto diverge das

Despacho SEALMOX 0949449         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 197
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especificações do produto dadas pelo licitante, e ainda por não ser
ideal para bobinas de 200m x 20cm, conforme exigido no edital, e
constatada essa informação no site do fabricante do produto
proposto, esta unidade entende que o produto NÃO ATENDE às
exigências do edital.

Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 24/09/2021, às 10:55, 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
0949449 e o código CRC 3F6F3F38.

0005164-07.2021.6.02.8000 0949449v1
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CNPJ 19.197.721/0001-61 INC.EST.27.145.286-2 

 

RUA DIVINA PASTORA 659 BAIRRO CENTRO ARACAJU-SE CEP: 49.010.600 

 

EMAIL: PAPELARIAPRATICA @HOTMAIL.COM TELEFONE: 0793303-5348 

 
 

  

 
PROPOSTA COMERCIAL REFORMULADA 

 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
EMPRESA LICITANTE: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME 
DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS 
ATT: PREGOEIRO 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 41/2021. 
Prezados Senhores, Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta de preços, nos termos do edital  e anexos. 

ITEM  ESPECIFICAÇÕES UND QUANT MARCA 
VALOR 
UNIT. 

 VALOR UNIT 
EXT.  

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL EXT 

2 

Dispenser para papel toalha  
interfolhas de 2 ou 3 dobras.  
em plástico ABS, plástico de  
classificação "7", resistente  
a impactos, na cor branca  
ou transparente, com visor  
transparente, com sistema  
de fechamento com travas  
de segurança para evitar  
que abra facilmente. Buchas  
e parafusos inclusos.  
Garantia de 1 ANO. 
Medidas aproximadas  
Largura: 27 cm Altura: 29  
cm Profundidade: 16cm. 
Embalados individualmente  
em caixa de papelão. 

UND 150 NOBRE R$25,22 
vinte e cinco 

reais e vinte e 
dois centavos 

R$ 3.783,00 

três mil, 
setecentos 
e oitenta e 
três reais 

  R$ 3.783,00   

três mil, setecentos e oitenta e três reais 

 
Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de abertura da licitação, 
aceitando que, ocorrendo RECURSO contra classificação ou desclassificação, habilitação ou inabilitação de licitante e 
suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, 
durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em 
vista o efeito suspensivo desses recursos.  
 
Na execução da prestação dos serviços/fornecimento observaremos rigorosamente as especificações técnicas 
solicitadas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 
 
Assumimos responsabilidade pela prestação dos serviços/fornecimento cotados e classificados em perfeitas condições 
de uso e de acordo com as especificações solicitadas.  
 
Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.  
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CNPJ 19.197.721/0001-61 INC.EST.27.145.286-2 

 

RUA DIVINA PASTORA 659 BAIRRO CENTRO ARACAJU-SE CEP: 49.010.600 

 

EMAIL: PAPELARIAPRATICA @HOTMAIL.COM TELEFONE: 0793303-5348 

 
 

 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como 
aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, Termo de Referência e no contrato. 
 
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do 
presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer outros encargos que possam incidir sobre gastos da empresa, 
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária, inclusive aqueles de trata o item 6.1.6. do Termo de 
Referência e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.  
 
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME 
CNPJ: 19.197.721/0001-61 
Endereço: Divina Pastora, n° 659, Centro.  
Tel/Fax: (79) 3303-5348 / 9 9838-6988 
CEP: 49.010-600 
Cidade: Aracaju                        UF: Sergipe 
Email: papelariapratica@hotmail.com 
Optante do Simples: SIM 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
NOME: VALDETE DOS SANTOS 
ENDEREÇO: RUA MARIA PASTORA, 210, BLOCO 02 AP.101, B. FAROLÂNDIA. 
CEP: 49030-210   Cidade: Aracaju           UF: Sergipe 
CPF/MF: 626.793.765-87   Cargo/Função: SOCIA ADMINISTRATORA 
Cart.ldent nº 1.167.123      Expedido por: SSP/SE 
Naturalidade: Aracaju/SE  Nacionalidade: Brasileira 
 
DADOS BANCARIOS: 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA 1402-8 

CONTA CORRENTE N° 38.813-0 

 

BANCO BANESE  

AGÊNCIA 051 

CONTA CORRENTE 110.858-4              

ARACAJU/SE, 24 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

VALDETE DOS SANTOS 

RG: 1.167.123 SSP/SE 

CPF: 626.793.765-87 

SÓCIA ADMINISTRADORA 

VALDETE DOS 
SANTOS:6267
9376587

Assinado de forma 
digital por VALDETE 
DOS 
SANTOS:6267937658
7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Solicito os bons préstimo de V.Sª para análise técnica da

proposta apresentada pela empresa LIVRARIA E PAPELARIA
PRÁTICA LTDA - item 02 (0949500).

 
Informo a V.Sª que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/09/2021, às 10:35, 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
0949501 e o código CRC 11547684.

0005164-07.2021.6.02.8000 0949501v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
 
Da análise técnica da proposta apresentada pela empresa

LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - item 02 ( 0949500). temos
que:

item 2 edital item 2 proposta LICITANTE

Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3
dobras. em plástico ABS, plástico de classificação "7",
resistente a impactos, na cor branca ou transparente,
com visor transparente, com sistema de
fechamento com travas de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia
de 1 ANO. 

Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm
Profundidade: 16cm.

Embalados individualmente em caixa de papelão.

Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3
dobras. em plástico ABS, plástico de classificação
"7", resistente a impactos, na cor branca ou
transparente, com visor transparente, com sistema
de fechamento com travas de segurança para evitar
que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos.
Garantia de 1 ANO.
Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm
Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão.
MARCA NOBRE

 
Verificamos no site do fabricante do produto proposto ,

que a marca ofertada dispõe de mais de um modelo de dispenser
para papel toalha interfolhado. 

Destarte, solicitamos que seja diligenciado junto ao
licitante, para que indique o nome do modelo proposto e ainda foto ou
catálogo do produto.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 24/09/2021, às 11:41, 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
0949556 e o código CRC 3F900256.

0005164-07.2021.6.02.8000 0949556v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
A empresa N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, solicita a análise técnica do
catalógo apresentado (0949644), tendo em vista o Despacho
(0949449).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/09/2021, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949646 e o código CRC B5E458A4.

0005164-07.2021.6.02.8000 0949646v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
Senhora Chefe,
 
Tendo em vista o encerramento do horário

comercial, iremos suspender a presente sessão eletrônica e
retornaremos no dia 27/09/2021 (segunda-feira), às 14:00
horas.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/09/2021, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949665 e o código CRC 51510A0A.

0005164-07.2021.6.02.8000 0949665v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
O catálogo apresentado pelo licitante em evento

SEI 0949644 apenas confirmam a conclusão da análise desta
unidade, em despacho SEALMOX 0949449.

Portanto, nada mais tendo a considerar, retorno os
autos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 24/09/2021, às 12:24, 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
0949680 e o código CRC 48E14098.

0005164-07.2021.6.02.8000 0949680v1
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https://goedert.com.br/produtos/dispenser-para-papel-toalha-interfolhas-nobre-city-cinza-branco/ 2/2

Toalha Interfolhas NOBRE CITY - cinza/branco

Descrição:
de circulação de pessoas. Combina diversos ambientes. Sofisticado e econômico comporta folhas de diferentes tamanhos e marcas. Dispensa uma folha por vez. Dispenser de fácil instalação. Cores:
m material de alta qualidade - Para papel toalha interfolhas com 2 ou 3 dobras - Fechamento híbrido, com abertura com chave ou manual - Medidas: 25,2 x 30 x 13,7 cm - Consulte como personalizar
enser; 4 parafusos; 4 buchas; 1 chave de segurança; 1 trava de segurança; COMPOSIÇÃO: Polipropileno, acrílico MONTAGEM: Insira a chave de segurança para abrir.; abra com cuidado, puxando a

parte frontal pra frente e para baixo; fixe o dispenser na parede, utilizando os parafusos que o acompanham.
Quantidade:

Produtos Dispenser para Papel Toalha Interfolhas NOBRE CITY – cinza/branco  
SOBRE NÓS BLOG CONTATO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
A empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA -

ME, solicita a análise técnica do catalógo apresentado (0949993),
tendo em vista o Despacho (0949556).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/09/2021, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949994 e o código CRC 8CD0896D.

0005164-07.2021.6.02.8000 0949994v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
 
 

Senhor Pregoeiro,
 
 
Da análise técnica da proposta apresentada pela empresa LIVRARIA
E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - item 02 ( 0949500), e ainda do
catálogo anexado em evento Sei! 0949993, temos que:

item 2 edital item 2 proposta LICITANTE

Dispenser para papel toalha
interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de
classificação "7", resistente a
impactos, na cor branca ou
transparente, com visor
transparente, com sistema de
fechamento com travas de
segurança para evitar que abra
facilmente. Buchas e parafusos
inclusos. Garantia de 1 ANO. 
Medidas aproximadas Largura:
27 cm Altura: 29 cm
Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em
caixa de papelão.

Dispenser para papel toalha
interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de
classificação "7", resistente a
impactos, na cor branca ou
transparente, com visor
transparente, com sistema de
fechamento com travas de
segurança para evitar que abra
facilmente. Buchas e parafusos
inclusos. Garantia de 1 ANO.
Medidas aproximadas Largura:
27 cm Altura: 29 cm
Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em
caixa de papelão.
MARCA NOBRE LINHA CITY

 
Concluímos que o produto ofertado ATENDE às exigências do Edital
e solicitamos ao pregoeiro a vinculação da proposta do licitante ao
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catálogo apresentado.
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 27/09/2021, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950006 e o código CRC 607B7485.

0005164-07.2021.6.02.8000 0950006v1
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CNPJ 19.197.721/0001-61 INC.EST.27.145.286-2 

 

RUA DIVINA PASTORA 659 BAIRRO CENTRO ARACAJU-SE CEP: 49.010.600 

 

EMAIL: PAPELARIAPRATICA @HOTMAIL.COM TELEFONE: 0793303-5348 

 
 

  

 
PROPOSTA COMERCIAL REFORMULADA 

 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
EMPRESA LICITANTE: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME 
DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS 
ATT: PREGOEIRO 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 41/2021. 
Prezados Senhores, Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta de preços, nos termos do edital  e anexos. 

ITEM  ESPECIFICAÇÕES UND QUANT MARCA 
VALOR 
UNIT. 

 VALOR UNIT 
EXT.  

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL EXT 

2 

Dispenser para papel toalha  
interfolhas de 2 ou 3 dobras.  
em plástico ABS, plástico de  
classificação "7", resistente  
a impactos, na cor branca  
ou transparente, com visor  
transparente, com sistema  
de fechamento com travas  
de segurança para evitar  
que abra facilmente. Buchas  
e parafusos inclusos.  
Garantia de 1 ANO. 
Medidas aproximadas  
Largura: 27 cm Altura: 29  
cm Profundidade: 16cm. 
Embalados individualmente  
em caixa de papelão. 

UND 150 NOBRE R$25,22 
vinte e cinco 

reais e vinte e 
dois centavos 

R$ 3.783,00 

três mil, 
setecentos 
e oitenta e 
três reais 

  R$ 3.783,00   

três mil, setecentos e oitenta e três reais 

 
Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de abertura da licitação, 
aceitando que, ocorrendo RECURSO contra classificação ou desclassificação, habilitação ou inabilitação de licitante e 
suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, 
durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em 
vista o efeito suspensivo desses recursos.  
 
Na execução da prestação dos serviços/fornecimento observaremos rigorosamente as especificações técnicas 
solicitadas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 
 
Assumimos responsabilidade pela prestação dos serviços/fornecimento cotados e classificados em perfeitas condições 
de uso e de acordo com as especificações solicitadas.  
 
Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.  
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CNPJ 19.197.721/0001-61 INC.EST.27.145.286-2 

 

RUA DIVINA PASTORA 659 BAIRRO CENTRO ARACAJU-SE CEP: 49.010.600 

 

EMAIL: PAPELARIAPRATICA @HOTMAIL.COM TELEFONE: 0793303-5348 

 
 

 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como 
aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, Termo de Referência e no contrato. 
 
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do 
presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer outros encargos que possam incidir sobre gastos da empresa, 
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária, inclusive aqueles de trata o item 6.1.6. do Termo de 
Referência e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.  
 
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME 
CNPJ: 19.197.721/0001-61 
Endereço: Divina Pastora, n° 659, Centro.  
Tel/Fax: (79) 3303-5348 / 9 9838-6988 
CEP: 49.010-600 
Cidade: Aracaju                        UF: Sergipe 
Email: papelariapratica@hotmail.com 
Optante do Simples: SIM 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
NOME: VALDETE DOS SANTOS 
ENDEREÇO: RUA MARIA PASTORA, 210, BLOCO 02 AP.101, B. FAROLÂNDIA. 
CEP: 49030-210   Cidade: Aracaju           UF: Sergipe 
CPF/MF: 626.793.765-87   Cargo/Função: SOCIA ADMINISTRATORA 
Cart.ldent nº 1.167.123      Expedido por: SSP/SE 
Naturalidade: Aracaju/SE  Nacionalidade: Brasileira 
 
DADOS BANCARIOS: 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA 1402-8 

CONTA CORRENTE N° 38.813-0 

 

BANCO BANESE  

AGÊNCIA 051 

CONTA CORRENTE 110.858-4              

ARACAJU/SE, 24 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

VALDETE DOS SANTOS 

RG: 1.167.123 SSP/SE 

CPF: 626.793.765-87 

SÓCIA ADMINISTRADORA 

VALDETE DOS 

SANTOS:6267

9376587

Assinado de forma 

digital por VALDETE 

DOS 

SANTOS:6267937658

7
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24/09/2021 12:26 Dispenser para Papel Toalha Interfolhas NOBRE CITY - cinza/branco - Goedert

https://goedert.com.br/produtos/dispenser-para-papel-toalha-interfolhas-nobre-city-cinza-branco/ 2/2

Toalha Interfolhas NOBRE CITY - cinza/branco

Descrição:
de circulação de pessoas. Combina diversos ambientes. Sofisticado e econômico comporta folhas de diferentes tamanhos e marcas. Dispensa uma folha por vez. Dispenser de fácil instalação. Cores:
m material de alta qualidade - Para papel toalha interfolhas com 2 ou 3 dobras - Fechamento híbrido, com abertura com chave ou manual - Medidas: 25,2 x 30 x 13,7 cm - Consulte como personalizar
enser; 4 parafusos; 4 buchas; 1 chave de segurança; 1 trava de segurança; COMPOSIÇÃO: Polipropileno, acrílico MONTAGEM: Insira a chave de segurança para abrir.; abra com cuidado, puxando a

parte frontal pra frente e para baixo; fixe o dispenser na parede, utilizando os parafusos que o acompanham.
Quantidade:

Produtos Dispenser para Papel Toalha Interfolhas NOBRE CITY – cinza/branco  
SOBRE NÓS BLOG CONTATO
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PÁGINA 1/2

ITEM DESCRIÇÃO QNT UND MARCA VLR UNITÁRIO VLR TOTAL

1

Dispenser para papel toalha em bobina 

de papel de tam.20cm x 200m, 

autocorte/automático, em plástico ABS, 

plástico de classificação "7" , resistente 

a impactos, na cor branca ou 

transparente, com visor transparente, 

com sistema de fechamento com chave 

de segurança para evitar que abra 

facilmente. Buchas e parafusos 

inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas 

aproximadas do dispensador: A 

380mm, L 300mm e P 190mm. 

Embalados individualmente em caixa 

de papelão.

150 UND NOBRE R$ 187,00 R$ 28.050,00

R$ 28.050,00

O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e 

produtos de higienização e material de proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral 

em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme as especificações deste 

Edital e seus anexos.

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

O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da data do recebimento da Autorização de 

Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório é de 12 (doze) 

meses, contado da publicação do referido ato.

Email: comercial.bioserv@outlook.com

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, a 

contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 A Empresa R A DE MELO EIRELI, Inscrita no CNPJ sob o N° 33.689.178/0001-40 e Inscrição Estadual n° 19.643.622-2, 

Optante pelo simples ? SIM (X) NÃO( ), sediada na Rua Melvin Jones n° 3544 - Sala A - Bairro Piçarreira - Teresina - PI, 

CEP: 64055-420, fone (86) 3305-7071 - 99549-4466, vem atraves desta, apresentar proposta de preço para o item 

abaixo relacionado;

PROPOSTA DE PREÇO

vinte e oito mil e cinquenta reais

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021

DIA 24/09/2021 ÀS 09H:00MIN
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PÁGINA 2/2

DADOS BANCÁRIOS:

Ag: 3507-6

C/C: 79.678-6

Banco do Brasil

Titularidade: R A DE MELO EIRELI

R A DE MELO EIRELI

CNPJ: 33.689.178/0001-40

REGINALDO ARAUJO DE MELO

CPF: 000.823.373-06

RG n° 2297636 – SSP/PI

EMPRESARIO

 Declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT. 

Declara 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;

	Declaramos que todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, 

estão inclusas na proposta

 Declara está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos e que cumpre os requisitos de 

habilitação definidos no Edital; 

 Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução 

Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP. 

Declara 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; 

 Declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se 

aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

Teresina/PI, 27 Setembro de 2021

REPRESENTANTE, NOME: FRANCISCO GUSTAVO DA SILVEIRA CARVALHO PRADO

RG E CPF: 1.916.271 SSP-PI / 809.026.263-53

ENDEREÇO: Rua Melvin Jones n° 3544 - Bairro Piçarreira - Teresina - PI

TELEFONE: (86) 3305-7071

DECLARAMOS

REGINALDO 
ARAUJO DE 
MELO:0008233730
6

Assinado de forma digital 
por REGINALDO ARAUJO 
DE MELO:00082337306 
Dados: 2021.09.27 
16:22:21 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Solicito os bons préstimo de V.Sª para análise técnica da

proposta apresentada pela empresa R A DE MELO EIRELI (0950283)
- ITEM 01.

 
Informo a V.Sª que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/09/2021, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950286 e o código CRC FD95EB9A.

0005164-07.2021.6.02.8000 0950286v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise técnica da proposta apresentada pela empresa

R A DE MELO EIRELI (0950283) - ITEM 01, temos que:
 

item 1 edital item 1 proposta LICITANTE

Dispenser para papel toalha em bobina de papel de
tam.20cm x 200m, autocorte/automático, em plástico
ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos,
na cor branca ou transparente, com visor transparente,
com sistema de fechamento com chave de segurança
para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos
inclusos. Garantia de 1 ANO. 
Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm,
L 300mm e P 190mm.

Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de
classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca ou
transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento
com chave de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do
dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados
individualmente em caixa de papelão.
marca: Nobre

 
Solicitamos que seja diligenciado junto ao licitante que

nos envie catálogo com foto e código do produto ofertado, contendo
as especificações do produto.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 27/09/2021, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950294 e o código CRC 58FC415E.

0005164-07.2021.6.02.8000 0950294v1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.197.721/0001-61

Certidão nº: 19164516/2021

Expedição: 19/06/2021, às 09:56:03

Validade: 15/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, 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: 30/09/2021 14:53:30 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 

CNPJ: 19.197.721/0001-61 
 
 
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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18/09/2021 11:09 Visualização da Certidão

https://www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/certidao-online/solicitacao-de-certidao-negativa 1/1

ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

 

CERTIDÃO NEGATIVA
Dados do Solicitante
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME
Nome Fantasia: PAPELARIA

PRATICA
Natureza Certidão: Falência, Concordata, Recuperação

Judicial e Extra-Judicial
Domicílio: Aracaju Tipo de

Pessoa/CPF/CNPJ:
Juridica / 19.197.721/0001-61

Data da Emissão: 18/09/2021 11:08 Data de Validade: * 18/10/2021 *
Nº da Certidão: * 0002796779 * Nº da Autenticidade: * 1366269126 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe,
AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em
andamento, contra a firma acima identificada. 

Observações
 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

  
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário.

  
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de
uma nova certidão.

  
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe -
www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.
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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: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 17/01/2022
FGTS 16/10/2021
Trabalhista Validade: 18/01/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/08/2021 (*)

Receita Municipal Validade: 12/10/2021
VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

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: 30/09/2021 13:43 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Declaração de Recolhimento do ICMS N. 1064009/2021

 
 
Inscrição Estadual: 27.145.286-2    
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME    
CNPJ: 19.197.721/0001-61    
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA    
Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA    
Endereço: RUA DIVINA PASTORA 659    

CENTRO - ARACAJU CEP: 49010600    

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com
os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser
apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir
da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em 11/09/2021 12:45:23, é válida até 11/10/2021 e deve ser
conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 11 de Setembro de 2021

 
 

Autenticação:20210911AIPMFJ

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 19.197.721/0001-61
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Endereço:

RUA DIVINA PASTORA, 659 - CENTRO - Aracaju / Sergipe

Emitido em: 30/09/2021 13:44 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 271452862 Inscrição Municipal: 996738
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 40.000,00 Data de Abertura da Empresa: 04/11/2013
CNAE Primário: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITÓRIO
CNAE Secundário 1: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 2: 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE
CNAE Secundário 3: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 4: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 5: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 6: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 7: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 8: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 9: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 10: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 11: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 12: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 13: 4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
CNAE Secundário 14: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 15: 4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
CNAE Secundário 16: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 17: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 18: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 19: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 20: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 21: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

Emitido em: 30/09/2021 13:45 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 22: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Dados para Contato
CEP: 49.010-600
Endereço: RUA DIVINA PASTORA, 659 - CENTRO
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 33035348
E-mail: PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
626.793.765-87CPF:

Nome: VALDETE DOS SANTOS
Carteira de Identidade: 1167123 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 15/03/2010 Data de Nascimento: 28/04/1972
E-mail: papelariapratica@hotmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 626.793.765-87 Participação Societária: 50,00%
Nome: VALDETE DOS SANTOS
Carteira de Identidade: 1167123 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 15/03/2010 Data de Nascimento: 28/04/1972
Filiação Materna: MARIA JOSEFA DA CUNHA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 49.030-210
Endereço: AVENIDA MARIA PASTORA, 210 - AUGUSTO FRANCO - FAROLANDIA
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 99827962
E-mail: PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 021.488.355-80 Participação Societária: 50,00%
Nome: ANA KARINE SANTOS
Carteira de Identidade: 32376782 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 23/04/2010 Data de Nascimento: 27/11/1987
Filiação Materna: ROSALY DOS SANTOS
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 49.160-000
Endereço: RUA 215, 186 - MARCOS FREIRE III - COMPLEXO TAICOCA
Município / UF: Nossa Senhora do Socorro / Sergipe
Telefone: (79) 32541883
E-mail: PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM

Emitido em: 30/09/2021 13:45 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 626.793.765-87
Nome: VALDETE DOS SANTOS
Carteira de Identidade: 1167123 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 15/03/2010 Data de Nascimento: 28/04/1972
Filiação Materna: MARIA JOSEFA DA CUNHA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 49.030-210
Endereço: AVENIDA MARIA PASTORA, 210 - AUGUSTO FRANCO - FAROLANDIA
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 99827962
E-mail: PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM

Dados do Dirigente 2

CPF: 021.488.355-80
Nome: ANA KARINE SANTOS
Carteira de Identidade: 32376782 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 23/04/2010 Data de Nascimento: 27/11/1987
Filiação Materna: ROSALY DOS SANTOS
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 49.160-000
Endereço: RUA 215, 186 - MARCOS FREIRE III - COMPLEXO TAICOCA
Município / UF: Nossa Senhora do Socorro / Sergipe
Telefone: (79) 32541883
E-mail: PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM

Linhas Fornecimento

Materiais
7640 - MAPAS, CARTAS E GLOBOS GEOGRÁFICOS

Emitido em: 30/09/2021 13:45 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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56502931472Usuário:

01/10/2021 09:27:18Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA Adimplente19197721
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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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=978098&prpCod=14677410 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 41/2021 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara que não possui em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Aracaju, 23 de Setembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 41/2021 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

Aracaju, 23 de Setembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 41/2021 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara que, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Aracaju, 23 de Setembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 41/2021 UASG 70011

VALDETE DOS SANTOS, como representante devidamente constituído de 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA doravante denominado LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, para fins do disposto no
Edital do Pregão Eletrônico 41/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 41/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
41/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 41/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 41/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 41/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 41/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 41/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 41/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Aracaju, em 23 de Setembro de 2021. 

VALDETE DOS SANTOS
 

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 41/2021 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Aracaju, 23 de Setembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 41/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 41/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

Aracaju, 23 de Setembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 41/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 

23 de Setembro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 41/2021 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Aracaju, 23 de Setembro de 2021.

 

Fechar
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Pregão Eletrônico

70011 .412021 .47130 .4894 .631533

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00041/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 24 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 0005164-07.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (339030.22), para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022,. O Pregoeiro
abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se
em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m,
autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca ou
transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que abra
facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm, L
300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 242,3500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2
Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de
classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de
fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO.
Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de
papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 47,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 25,2200 e a quantidade de 150
Unidade .

Histórico
Item: 1 - Dispenser papel toalha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
21.575.301/0001-13 FIXAR

DISTRIBUIDORA
DE
INSTRUMENTAL,
MATERIAIS
CIRURGIC

Sim Sim 150 R$ 242,3500 R$ 36.352,5000 23/09/2021
15:49:06

Marca: BETTANNI 
Fabricante: BETTANNI 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão. O prazo de validade da proposta
será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo para a entrega dos materiais é de 30
(trinta) dias corridos a partir da data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será
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encaminhada por e-mail. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.294.980/0001-03 MASTER MINAS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 150 R$ 242,3500 R$ 36.352,5000 23/09/2021
17:08:25

Marca: Fort com 
Fabricante: Fort com 
Modelo / Versão: Dispenser 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.689.178/0001-40 R A DE MELO
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 242,3500 R$ 36.352,5000 24/09/2021
08:34:56

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Modelo / Versão: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 150 R$ 364,8000 R$ 54.720,0000 23/09/2021
19:32:05

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Modelo / Versão: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tomático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a
impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de
segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas
do dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.731.457/0001-13 ROTA
DISTRIBUIDORA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 648,0000 R$ 97.200,0000 24/09/2021
00:43:56

Marca: Nobre 
Fabricante: Goedert 
Modelo / Versão: Unidade 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" ,resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Sim Sim 150 R$ 1.000,0000 R$ 150.000,0000 23/09/2021
15:41:59

Marca: BENEFIT 
Fabricante: BENEFIT 
Modelo / Versão: BENEFIT T206 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 648,0000 36.731.457/0001-13 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 364,8000 19.197.721/0001-61 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 242,3500 21.575.301/0001-13 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 242,3500 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 242,3500 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 296,4000 19.197.721/0001-61 24/09/2021 09:02:22:863
R$ 303,6600 36.731.457/0001-13 24/09/2021 09:05:08:040
R$ 242,3400 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:14:12:390
R$ 242,3300 21.575.301/0001-13 24/09/2021 09:14:58:040
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R$ 239,8300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:15:06:630
R$ 239,7300 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:15:08:620
R$ 237,2300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:15:10:637
R$ 237,1400 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:15:12:313
R$ 234,6400 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:15:14:927
R$ 242,3000 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:15:40:210
R$ 234,5400 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:16:17:330
R$ 232,0400 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:16:18:807
R$ 231,9700 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:16:19:333
R$ 229,4700 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:16:21:480
R$ 229,3900 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:16:22:353
R$ 226,8900 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:16:24:317
R$ 226,8100 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:24:347
R$ 224,3100 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:26:930
R$ 224,2300 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:29:347
R$ 221,7300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:30:767
R$ 221,6300 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:32:367
R$ 219,1300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:33:703
R$ 219,0300 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:34:413
R$ 216,5300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:35:677
R$ 216,4600 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:37:420
R$ 213,9600 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:39:633
R$ 213,8800 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:40:437
R$ 211,3800 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:41:697
R$ 161,0000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:22:26:543
R$ 186,0000 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:23:25:607
R$ 187,0000 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:24:14:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 24/09/2021
09:00:04 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

24/09/2021
09:22:25 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

24/09/2021
09:22:25

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 211,3800 e R$ 296,4000.

Encerramento 24/09/2021
09:27:26 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

24/09/2021
09:27:26 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

24/09/2021
09:37:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

24/09/2021
09:48:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

24/09/2021
11:23:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

24/09/2021
11:36:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Recusa de
proposta

27/09/2021
14:10:30

Recusa da proposta. Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, pelo melhor lance de R$ 161,0000. Motivo: A
PROPOSTA NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

Recusa de
proposta

27/09/2021
15:59:35

Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
25.294.980/0001-03, pelo melhor lance de R$ 186,0000. Motivo: A EMPRESA DEIXOU DE
RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT DE CONVERSAÇÃO.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
16:08:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-
40.
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Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
16:22:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF:
33.689.178/0001-40.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
17:05:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-
40.

Recusa de
proposta

28/09/2021
15:22:06

Recusa da proposta. Fornecedor: R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-40, pelo
melhor lance de R$ 187,0000. Motivo: A EMPRESA DEIXOU DE RESPONDER AO PEDIDO DE
DILIGÊNCIA SOLICITADO PELA UNIDADE REQUISITANTE, NO PRAZO ESTABELECIDO PELO ITEM
9.6 DO EDITAL.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

28/09/2021
15:22:06

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R A DE MELO EIRELI,
CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-40.

Recusa de
proposta

28/09/2021
16:44:23

Recusa da proposta. Fornecedor: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS
CIRURGIC, CNPJ/CPF: 21.575.301/0001-13, pelo melhor lance de R$ 242,3300. Motivo: A
EMPRESA DEIXOU DE RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT
DE CONVERSAÇÃO.

Recusa de
proposta

28/09/2021
18:01:47

Recusa da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 296,4000. Motivo: A EMPRESA DEIXOU DE
RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT DE CONVERSAÇÃO.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

30/09/2021
14:32:20 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Encerramento 30/09/2021
14:37:20 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

30/09/2021
14:37:20 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/09/2021
14:50:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor ROTA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF:
36.731.457/0001-13.

Recusa de
proposta

30/09/2021
17:01:28

Recusa da proposta. Fornecedor: ROTA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 36.731.457/0001-13,
pelo melhor lance de R$ 303,6600. Motivo: proposta recusada, licitante não registrou proposta
ajustada ao valor estimado pela administração o prazo de duas horas

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/09/2021
17:01:28

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ROTA DISTRIBUIDORA
LTDA, CNPJ/CPF: 36.731.457/0001-13.

Cancelado no
julgamento

30/09/2021
17:03:36 Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Dispenser papel toalha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
41.752.554/0001-22 ELLOMED

COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 23/09/2021
14:10:45

Marca: premisse/invoq 
Fabricante: premisse/invoq 
Modelo / Versão: Dispenser para papel toalha interfolhas 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com TRAVA INTELIGENTE, Buchas e parafusos inclusos. Medidas aproximadas Largura: 27 cm
Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.434.535/0001-07 BRUNO ARAGAO
FONTENELE

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 23/09/2021
14:56:19

Marca: premisse 
Fabricante: premisse 
Modelo / Versão: velox 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: dispenser 
Porte da empresa: ME/EPP

21.575.301/0001-13 FIXAR
DISTRIBUIDORA
DE

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 23/09/2021
15:49:06
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INSTRUMENTAL,
MATERIAIS
CIRURGIC
Marca: BETTANNI 
Fabricante: BETTANNI 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será encaminhada por e-mail. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.294.980/0001-03 MASTER MINAS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 23/09/2021
17:09:05

Marca: Nobre 
Fabricante: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 
Modelo / Versão: Dispenser 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm 
Porte da empresa: ME/EPP

33.689.178/0001-40 R A DE MELO
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 24/09/2021
08:34:56

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Modelo / Versão: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas
Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados
individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO
ATACADISTA E
VAREJISTA DE
DIVERSOS
ARTIGO

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 24/09/2021
08:50:53

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Modelo / Versão: NEW CLASSIC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.381.767/0002-45 HENFER
SERVICO E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 47,1100 R$ 7.066,5000 23/09/2021
15:40:30

Marca: Nobre 
Fabricante: Nobre 
Modelo / Versão: Nobre 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.731.457/0001-13 ROTA
DISTRIBUIDORA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 58,0500 R$ 8.707,5000 24/09/2021
00:43:56

Marca: Nobre 
Fabricante: Goedert 
Modelo / Versão: Unidade 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação ""7"", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão." 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 150 R$ 59,9000 R$ 8.985,0000 23/09/2021
19:32:05

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
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Modelo / Versão: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

00.535.560/0001-40 LPK LTDA Sim Sim 150 R$ 60,0000 R$ 9.000,0000 21/09/2021
11:29:01

Marca: JSN 
Fabricante: JSN 
Modelo / Versão: N15 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Sim Sim 150 R$ 1.000,0000 R$ 150.000,0000 23/09/2021
15:41:59

Marca: PREMISSE 
Fabricante: PREMISSE 
Modelo / Versão: PREMISSE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:00:01:727

R$ 60,0000 00.535.560/0001-40 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 59,9000 19.197.721/0001-61 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 58,0500 36.731.457/0001-13 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1100 27.381.767/0002-45 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 21.575.301/0001-13 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 41.752.554/0001-22 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 19.434.535/0001-07 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 29.332.265/0001-79 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 48,1000 00.535.560/0001-40 24/09/2021 09:00:09:023
R$ 29,0000 36.731.457/0001-13 24/09/2021 09:05:19:777
R$ 28,9000 19.197.721/0001-61 24/09/2021 09:07:01:980
R$ 34,6900 27.381.767/0002-45 24/09/2021 09:10:42:503
R$ 47,0900 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:13:49:943
R$ 34,6800 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:14:04:013
R$ 46,6000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:15:07:997
R$ 46,5000 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:15:12:153
R$ 46,0000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:15:19:220
R$ 47,0000 21.575.301/0001-13 24/09/2021 09:15:45:350
R$ 45,9200 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:16:15:130
R$ 45,4200 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:16:19:660
R$ 45,3600 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:16:20:353
R$ 44,8600 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:16:25:067
R$ 44,7900 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:23:263
R$ 44,2900 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:25:990
R$ 44,2300 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:18:04:500
R$ 43,7300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:18:10:437
R$ 43,6700 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:18:24:767
R$ 43,1700 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:18:27:787
R$ 43,0700 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:18:29:250
R$ 43,0000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:18:32:803

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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R$ 42,9000 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:18:45:713
R$ 25,2200 19.197.721/0001-61 24/09/2021 09:22:38:090
R$ 31,0400 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:22:45:583
R$ 33,0000 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:24:41:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 24/09/2021
09:00:06 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

24/09/2021
09:21:45 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 24/09/2021
09:21:45

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 28,9000 e R$ 42,9000.

Encerramento etapa
fechada

24/09/2021
09:26:46 Encerrada etapa fechada do item.

Sorteio eletrônico 24/09/2021
09:26:46

Item teve empate real para o valor 47,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 24/09/2021
09:26:46 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/09/2021
10:14:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/09/2021
10:31:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/09/2021
11:59:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/09/2021
12:32:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

27/09/2021
14:51:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

27/09/2021
15:08:50

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Aceite de proposta 27/09/2021
15:15:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 25,2200.

Habilitação de
fornecedor

30/09/2021
17:03:48

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
- CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 24/09/2021
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 24/09/2021

09:00:04
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/09/2021
09:00:04

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/09/2021
09:00:06

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/09/2021
09:00:06

Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/09/2021
09:21:45

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
28,9000 e R$ 42,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:45 do dia

24/09/2021.
Sistema 24/09/2021

09:22:25
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
211,3800 e R$ 296,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:25 do

dia 24/09/2021.
Sistema 24/09/2021

09:26:46
O fornecedor da proposta no valor de R$ 34,6900 não enviou lance único e fechado para

o item 2.
Sistema 24/09/2021

09:26:46
O fornecedor da proposta no valor de R$ 29,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 2.
Sistema 24/09/2021

09:26:46
O item 2 teve empate real para o valor 47,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento

de Propostas.
Sistema 24/09/2021 O item 2 está encerrado.

OlÃ¡, como posso ajudar ?

Ata PREGAO 41 (0952916)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 250



01/10/2021 10:39 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 8/16

09:26:46
Sistema 24/09/2021

09:27:26
O fornecedor da proposta no valor de R$ 242,3300 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 24/09/2021

09:27:26
O fornecedor da proposta no valor de R$ 296,4000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 24/09/2021

09:27:26
O item 1 está encerrado.

Sistema 24/09/2021
09:27:48

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 24/09/2021
09:32:49

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)
Licitante, bom dia. V.Sª foi a primeira colocada para o item 01, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

20.425.201/0001-
48

24/09/2021
09:34:24

Bom dia!

20.425.201/0001-
48

24/09/2021
09:34:46

Já estamos com nosso menor valor.

Pregoeiro 24/09/2021
09:35:19

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Agradeço. O
valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto

aceitável. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua
proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO

COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA
Pregoeiro 24/09/2021

09:37:36
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Iremos

convocar anexo.
Sistema 24/09/2021

09:37:47
Senhor fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM,

CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 24/09/2021

09:37:57
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Anexo

convocado.
20.425.201/0001-

48
24/09/2021
09:38:26

ciente.

Pregoeiro 24/09/2021
09:39:15

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 02, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 20,00?

Pregoeiro 24/09/2021
09:43:00

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 02, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 20,00?

Pregoeiro 24/09/2021
09:46:54

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Sistema 24/09/2021
09:48:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 24/09/2021
09:55:43

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 02, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 20,00?

Pregoeiro 24/09/2021
09:56:21

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)
Licitante, informo a V.Sª que encaminhei a sua proposta para análise técnica pela

unidade requisitante. Favor aguardar.
Pregoeiro 24/09/2021

09:57:39
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 24/09/2021

10:00:36
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Item 6.5 do Edital: 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.

19.197.721/0001-
61

24/09/2021
10:07:53

bom dia

Pregoeiro 24/09/2021
10:08:11

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 24/09/2021
10:08:21

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Bom dia

19.197.721/0001-
61

24/09/2021
10:09:04

bom dia

19.197.721/0001-
61

24/09/2021
10:09:43

desculpe a demora, verificaremos a possibilidade de redução

19.197.721/0001-
61

24/09/2021
10:10:57

já estamos no menor preço.

Pregoeiro 24/09/2021
10:13:41

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o
pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente

ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM,
BEM COMO ASSINADA

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Sistema 24/09/2021
10:14:00

Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-
61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 24/09/2021
10:14:11

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 24/09/2021
10:16:29

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - De acordo com o item 8.24.2: O pregoeiro
solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) hora, 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.
Pregoeiro 24/09/2021

10:16:51
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - V.Sª tem o prazo de 01 (uma) hora para o

envio da proposta.
Sistema 24/09/2021

10:31:01
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:

19.197.721/0001-61, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 24/09/2021

10:39:28
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que
encaminhei a sua proposta para análise técnica pela unidade requisitante. Favor

aguardar.
Pregoeiro 24/09/2021

10:58:31
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)

Licitante, transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela unidade demandante
quando da análise técnica da proposta apresentada por V.Sª:

Pregoeiro 24/09/2021
10:58:50

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... "Da análise
técnica da proposta apresentada pela empresa N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (0949432), temos que: ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:00:31
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... item 1

edital Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m,
autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a
impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de
fechamento com chave de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e

parafusos inclusos. ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:00:46
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... Garantia
de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm. ...

Pregoeiro 24/09/2021
11:01:14

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... item 1
proposta LICITANTE Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x

200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a
impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de
fechamento com chave de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e

parafusos inclusos. ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:01:55
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... Garantia
de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm.

Embalados individualmente em caixa de papelão. marca benefit t-206 ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:02:14
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... Verificamos
no site do fabricante do produto proposto httpsx://www.benefitdispensers.com.br/linha-

orion, que o modelo BENEFIT T-206 tem as seguintes medidas: 315mm x 215mm x
326mm (LxPxA) e que é ideal para bobinas de até 200m x 15,5cm de diâmetro, O QUE

NÃO CORRESPONDE ÀS INFORMAÇÕES DA PROPOSTA DO LICITANTE. ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:02:27
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... Destarte,
como o modelo proposto diverge das especificações do produto dadas pelo licitante, e
ainda por não ser ideal para bobinas de 200m x 20cm, conforme exigido no edital, e
constatada essa informação no site do fabricante do produto proposto, esta unidade

entende que o produto NÃO ATENDE às exigências do edital. ..."
Pregoeiro 24/09/2021

11:03:52
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)

Licitante, conforme o parecer técnico a sua proposta não atende às exigências do edital.
V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento?

20.425.201/0001-
48

24/09/2021
11:05:09

Só um instante,estamos verificando com o fabricante.

Pregoeiro 24/09/2021
11:06:28

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Ok

Pregoeiro 24/09/2021
11:17:01

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - De acordo
com o item 9.6 do Edital: O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar

documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no
prazo de 1 (uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta.

Pregoeiro 24/09/2021
11:17:26

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Item 9.6.1 do
Edital: 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.
20.425.201/0001-

48
24/09/2021
11:18:48

Sr. Pregoeiro, de acordo com nosso fabricante o produto é ideal para as bobinas de
200m x 15,5cm de diametro, mas o produto suporte tranquilamente a bobina de 200m
x 20cm. O produto é compacto para esses ambientes, pois ocupa menos espaço. Se for

o caso podemos enviar uma amostra do produto para sanar todas as dúvidas.
Pregoeiro 24/09/2021

11:23:27
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Iremos

convocar anexo.
Sistema 24/09/2021

11:23:39
Senhor fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM,

CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 24/09/2021

11:23:48
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Anexo

convocado.

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Pregoeiro 24/09/2021
11:25:03

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Estamos
aguardando o arquivo contendo dados do produto ofertado, para análise técnica pela

unidade requisitante.
Sistema 24/09/2021

11:36:55
Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS

E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, enviou o anexo para o ítem 1.
20.425.201/0001-

48
24/09/2021
11:37:25

Enviamos o catalogo sr. pregoeiro, caso a dúvida permaneça podemos enviar amostra
do produto.

Pregoeiro 24/09/2021
11:51:16

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)
Licitante, encaminhei para análise técnica o arquivo anexado por V.Sª. Favor aguardar.

Pregoeiro 24/09/2021
11:51:57

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor do
despacho proferido pela unidade demandante quando da análise técnica da proposta

apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 24/09/2021

11:52:18
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ..."Da análise técnica da proposta

apresentada pela empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - item 02 (0949500).
temos que: ...

Pregoeiro 24/09/2021
11:52:44

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... item 2 edital Dispenser para papel
toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de classificação "7",
resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com
sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente.

Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:52:57
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Medidas aproximadas Largura: 27 cm

Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de papelão. ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:53:21
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... item 2 proposta LICITANTE Dispenser

para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de classificação
"7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com

sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente.
Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. ...

Pregoeiro 24/09/2021
11:53:35

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Medidas aproximadas Largura: 27 cm
Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de papelão.

MARCA NOBRE ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:54:00
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Verificamos no site do fabricante do
produto proposto , que a marca ofertada dispõe de mais de um modelo de dispenser
para papel toalha interfolhado. Destarte, solicitamos que seja diligenciado junto ao
licitante, para que indique o nome do modelo proposto e ainda foto ou catálogo do

produto. ... "
Pregoeiro 24/09/2021

11:57:53
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, conforme o parecer
técnico, solicitamos que V.Sª indique o nome do modelo proposto e ainda foto ou

catálogo do produto. Iremos convocar anexo.
Sistema 24/09/2021

11:59:08
Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-

61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 24/09/2021

11:59:18
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 24/09/2021
12:01:30

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, tendo em vista o
encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos suspender a presente
sessão eletrônica e retornaremos no dia 27/09/2021, segunda-feira, às 14 horas.
Deixaremos a sessão eletrônica em aberto, para que V.Sª proceda à juntada do

solicitado pela unidade requisitante, conforme informações abaixo.
Pregoeiro 24/09/2021

12:02:53
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista o encerramento do horário comercial que
se aproxima, bem como o encerramento do expediente deste Tribunal, às 13:30 horas,

iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos no dia 27/09/2021,
segunda-feira, às 14 horas. Agradeço a participação de todos.

Sistema 24/09/2021
12:32:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 27/09/2021
14:00:19

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 27/09/2021
14:01:07

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)
Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela unidade

requisitante quando da análise do catálogo apresentado por V.Sª:
Pregoeiro 27/09/2021

14:01:51
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ...O catálogo
apresentado pelo licitante em evento SEI 0949644 apenas confirmam a conclusão da
análise desta unidade, em despacho SEALMOX 0949449. Portanto, nada mais tendo a

considerar, retorno os autos. ..."
Pregoeiro 27/09/2021

14:04:59
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)

Licitante, conforme análise efetuada pela unidade requisitante, a proposta de V.Sª não
atende às exigências do edital. V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento?

20.425.201/0001-
48

27/09/2021
14:08:09

Boa tarde!

20.425.201/0001-
48

27/09/2021
14:08:30

Estamos ciente!

Pregoeiro 27/09/2021
14:09:52

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Agradeço a
participação de V.Sª. Iremos recusar a sua proposta. Boa tarde.

Pregoeiro 27/09/2021
14:12:35

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
segunda colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 27/09/2021
14:18:34

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
segunda colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 27/09/2021
14:19:23

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o
inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante quando da análise do

catálogo apresentado por V.Sª:
Pregoeiro 27/09/2021

14:19:40
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ..."Da análise técnica da proposta

apresentada pela empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - item 02 (0949500),
e ainda do catálogo anexado em evento Sei! 0949993, temos que: ...

Pregoeiro 27/09/2021
14:19:59

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ...item 2 edital Dispenser para papel
toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de classificação "7",
resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com
sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente.

Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. ...
Pregoeiro 27/09/2021

14:20:13
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Medidas aproximadas Largura: 27 cm

Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de papelão. ...
Pregoeiro 27/09/2021

14:20:28
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... item 2 proposta LICITANTE Dispenser

para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de classificação
"7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com

sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente.
Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. ...

Pregoeiro 27/09/2021
14:20:48

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Medidas aproximadas Largura: 27 cm
Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de papelão.

MARCA NOBRE LINHA CITY...
Pregoeiro 27/09/2021

14:20:56
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Concluímos que o produto ofertado

ATENDE às exigências do Edital e solicitamos ao pregoeiro a vinculação da proposta do
licitante ao catálogo apresentado. ...

Pregoeiro 27/09/2021
14:22:30

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, solicito que V.Sª efetue a
vinculação da proposta com o catálogo apresentado.

Pregoeiro 27/09/2021
14:23:57

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 27/09/2021
14:33:24

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
segunda colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 27/09/2021
14:38:00

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 27/09/2021
14:38:10

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 27/09/2021

14:43:49
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Boa tarde.

Pregoeiro 27/09/2021
14:46:45

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Boa tarde.

Pregoeiro 27/09/2021
14:47:24

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, solicito que V.Sª efetue a
vinculação da proposta com o catálogo apresentado, conforme despacho proferido pela

unidade requisitante (abaixo transcrito).
Pregoeiro 27/09/2021

14:51:27
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Iremos convocar anexo.

Sistema 27/09/2021
14:51:40

Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-
61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 27/09/2021
14:51:52

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 27/09/2021
14:53:15

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
segunda colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 27/09/2021
15:03:18

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, não há necessidade de
V.Sª encaminhar outra proposta. Irei efetuar a junção dos dois arquivos. Iremos aceitar

a sua proposta.
Pregoeiro 27/09/2021

15:08:35
Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a

segunda colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 150,00?
Sistema 27/09/2021

15:08:50
Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-

61, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 27/09/2021

15:10:06
Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos

aguardando o pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 27/09/2021 Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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15:14:54 licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 27/09/2021

15:21:59
Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, considerando o

silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, determino o prazo
de 30 (trinta) minutos para V.Sª informar se aceita a negociação ou o valor informado

na fase de lances. Após esse prazo, sem a resposta de V.Sª, iremos desclassificar a sua
proposta.

Pregoeiro 27/09/2021
15:31:28

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 27/09/2021
15:36:01

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 27/09/2021
15:51:50

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 27/09/2021
15:58:19

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, diante do silêncio
de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, iremos recusar a sua

proposta. Obrigado pela participação de V.Sª
Pregoeiro 27/09/2021

16:00:13
Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a terceira colocada para o
item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$
150,00?

33.689.178/0001-
40

27/09/2021
16:06:18

Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a), informamos que durante a disputa de preço já chegamos
ao nosso valor limite para o item. Ficaremos no aguardo do pedido da proposta

readequada.
Pregoeiro 27/09/2021

16:08:21
Para R A DE MELO EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o

estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª
deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance
ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA

Sistema 27/09/2021
16:08:33

Senhor fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-40, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 27/09/2021
16:08:38

Para R A DE MELO EIRELI - Anexo convocado.

Sistema 27/09/2021
16:22:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-40,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 27/09/2021
16:23:18

Para R A DE MELO EIRELI - Item 8.24.2 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante
melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) hora, 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.
Pregoeiro 27/09/2021

16:26:04
Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que encaminhei a sua

proposta para análise técnica pela unidade requisitante. Favor aguardar.
Pregoeiro 27/09/2021

17:01:06
Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro teor do

despacho proferido pela unidade requisitante quando da análise da proposta
apresentada por V.Sª:

Pregoeiro 27/09/2021
17:01:48

Para R A DE MELO EIRELI - ... "Da análise técnica da proposta apresentada pela
empresa R A DE MELO EIRELI (0950283) - ITEM 01, temos que: item 1 edital Dispenser
para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m, autocorte/automático, em

plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca ou
transparente, com visor transparente, com sistema ...

Pregoeiro 27/09/2021
17:02:07

Para R A DE MELO EIRELI - ... de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas

do dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm. ...
Pregoeiro 27/09/2021

17:02:29
Para R A DE MELO EIRELI - item 1 proposta LICITANTE Dispenser para papel toalha em
bobina de papel de tam.20cm x 200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico
de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor

transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que abra
facilmente. Buchas e parafusos inclusos. ...

Pregoeiro 27/09/2021
17:02:43

Para R A DE MELO EIRELI - ... Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do
dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de

papelão. marca: Nobre ...
Pregoeiro 27/09/2021

17:03:00
Para R A DE MELO EIRELI - ... Solicitamos que seja diligenciado junto ao licitante que
nos envie catálogo com foto e código do produto ofertado, contendo as especificações

do produto. ..."
Pregoeiro 27/09/2021

17:03:25
Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, solicito que V.Sª encaminhe catálogo com

foto e código do produto ofertado, contendo as especificações do produto.
Pregoeiro 27/09/2021

17:04:32
Para R A DE MELO EIRELI - Iremos convocar anexo.

Sistema 27/09/2021
17:05:51

Senhor fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-40, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 27/09/2021
17:06:12

Para R A DE MELO EIRELI - Anexo convocado.

Pregoeiro 27/09/2021
17:12:47

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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33.689.178/0001-
40

27/09/2021
17:13:43

Ok, estou buscando catálogo com especificações junto ao fornecedor.

Pregoeiro 27/09/2021
17:16:01

Para R A DE MELO EIRELI - Item 9.6 do Edital: O Pregoeiro poderá convocar o licitante
para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no

sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro 27/09/2021

17:16:26
Para R A DE MELO EIRELI - Item 9.6.1 do Edital: 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.

Pregoeiro 27/09/2021
17:36:26

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 27/09/2021
17:51:28

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, tendo em vista o encerramento do horário
comercial que se aproxima, iremos suspender a presente sessão eletrônica e

retornaremos, amanhã, dia 28/09/2021, às 14:00 horas. Deixaremos o sistema em
aberto para que V.Sª proceda à juntada dos documentos solicitados pela unidade

solicitante.
Pregoeiro 27/09/2021

17:56:56
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista o encerramento do horário comercial que
se aproxima, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã,
dia 28/09/2021, às 14:00 horas. Deixaremos o sistema em aberto para que a empresa

R A DE MELO EIRELI proceda à juntada dos documentos solicitamos pela unidade
demandante.

Pregoeiro 27/09/2021
17:57:04

Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 28/09/2021
14:01:07

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 28/09/2021
14:08:28

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 28/09/2021
14:14:57

Para R A DE MELO EIRELI - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
14:18:19

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, informo que até o presente momento, V.Sª
não anexou os documentos solicitados pela unidade requisitante na data de ontem,

razão pela qual, determino o prazo de 01 (uma) hora para a juntada dos mesmos, após
esse prazo sem o cumprimento da diligência, iremos recusar a sua proposta.

Pregoeiro 28/09/2021
14:27:43

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de
V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
14:39:51

Para R A DE MELO EIRELI - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
14:46:31

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de
V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
14:49:06

Para R A DE MELO EIRELI - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
14:54:41

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de
V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
14:54:52

Para R A DE MELO EIRELI - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
15:20:42

Para R A DE MELO EIRELI - Tendo em vista o silêncio de V.Sª em responder aos
questionamentos deste Pregoeiro quanto ao pedido de diligência solicitado pela unidade

requisitante, iremos recusar a sua proposta.
Sistema 28/09/2021

15:22:06
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 28/09/2021
15:22:53

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
15:27:45

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
15:30:26

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
15:33:24

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Item 6.5 do
Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de

sua desconexão.
Pregoeiro 28/09/2021

15:36:11
Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
15:45:23

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
15:56:39

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
15:56:55

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Item 6.5 do
Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de

sua desconexão.
Pregoeiro 28/09/2021

16:07:33
Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)

Licitante, considerando o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste
Pregoeiro, determino o prazo de 30 (trinta) minutos para V.Sª informar se aceita a

negociação ou o valor informado na fase de lances. Após esse prazo, sem a resposta de
V.Sª, iremos recusar a sua proposta.

Pregoeiro 28/09/2021
16:37:11

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
16:44:08

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, diante do silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro,

iremos recusar a sua proposta. Obrigado pela participação de V.Sª
Pregoeiro 28/09/2021

16:44:52
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta

colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Aceita o valor de R$ 150,00?
Pregoeiro 28/09/2021

16:52:34
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta

colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Aceita o valor de R$ 150,00?
Pregoeiro 28/09/2021

17:02:39
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
17:04:19

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
17:11:23

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
17:11:33

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta
colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
17:22:23

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta
colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
17:23:20

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
17:30:18

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, considerando o silêncio de
V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, determino o prazo de 30

(trinta) minutos para V.Sª informar se aceita a negociação ou o valor informado na fase
de lances. Após esse prazo, sem a resposta de V.Sª, iremos recusar a sua proposta.

Pregoeiro 28/09/2021
17:42:07

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
18:01:32

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, diante do silêncio de V.Sª
em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, iremos recusar a sua proposta.

Obrigado pela participação de V.Sª
Pregoeiro 28/09/2021

18:03:03
Srs(as) Licitantes, tendo em vista o encerramento do horário comercial, iremos

suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 29/09/2021, às
16:00 horas. Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 29/09/2021
16:05:05

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Infelizmente não poderemos dar continuidade ao
presente pregão. Suspendermos, com retorno para amanhã às 14h. Agradeço e boa

tarde.
Pregoeiro 30/09/2021

14:01:58
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 30/09/2021
14:09:51

Para LPK LTDA - Sr.(a) Licitante, BOA TARDE. V.Sª é a ultima classificada no item 01,
contudo, o valor proposto por V.Sª está acima do estimado pela Administração, dessa

forma não é possível a aceitação. V.Sª aceita negociar? Aceita o valor de R$47,00?
Pregoeiro 30/09/2021 Para LPK LTDA - Sr.(a) Licitante, BOA TARDE. V.Sª é a ultima classificada no item 01,

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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14:11:14 contudo, o valor proposto por V.Sª está acima do estimado pela Administração, dessa
forma não é possível a aceitação. V.Sª aceita negociar? Aceita o valor de R$47,00?

00.535.560/0001-
40

30/09/2021
14:12:45

Boa tarde, um momento por favor

Pregoeiro 30/09/2021
14:13:36

Para LPK LTDA - Aguardo.

00.535.560/0001-
40

30/09/2021
14:15:07

Sr. pregoeiro, se refere ao item 2? Não participamos do item 1

Pregoeiro 30/09/2021
14:16:15

Para LPK LTDA - Agradeço, um instante.

Pregoeiro 30/09/2021
14:18:18

Para LPK LTDA - Retificando, ITEM 02, VALOR OFERTADO POR V.Sª R$48,10, reitero,
ACEITA r$47,00?

00.535.560/0001-
40

30/09/2021
14:19:06

Consigo aceitar pelo valor de referência de R$ 47,10.. é nosso limite

Pregoeiro 30/09/2021
14:21:43

Para LPK LTDA - Sr.(a) Licitante, é possível a aceitação do valor negociado R$47,10.
Dessa forma, solicito o encaminhamento da sua proposta com valor negociado,

contendo a descrição completa do item, de acordo com o Termo de Referência, se
possível, envie, fotos, folder´s e/ou outros documentos capazes de auxiliar a Unidade

de Almoxarifado na ratificação da conformidade
00.535.560/0001-

40
30/09/2021
14:22:28

Certo.

Pregoeiro 30/09/2021
14:28:21

Para LPK LTDA - Sr.(a) Licitante, peço desculpas, a proposta, item 02, já foi aceita pelo
pregoeiro que conduziu a sessão anteriormente, a vencedora foi a Empresa PRÁTICA, na
verdade a negociação deverá ser realizada com a EMPRESA ROTA, ultima classificada no

item 01. Agradeço a atenção.
Pregoeiro 30/09/2021

14:30:36
Para ROTA DISTRIBUIDORA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a última

classificada no item 01, contudo o valor está acima do estimado pela administração,
aceita negociar? Aceita o valor de R$242,35?

Pregoeiro 30/09/2021
14:31:57

ATENÇÃO. SISTEMA DETERMINA RETORNO FASE.

Sistema 30/09/2021
14:32:20

A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 303,6600 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:19 do dia

30/09/2021.
Sistema 30/09/2021

14:37:20
O fornecedor da proposta no valor de R$ 303,6600 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 30/09/2021

14:37:20
O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 30/09/2021
14:44:22

Para ROTA DISTRIBUIDORA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a última
classificada no item 01, contudo o valor está acima do estimado pela administração,

aceita negociar? Aceita o valor de R$242,35?
Pregoeiro 30/09/2021

14:50:44
Para ROTA DISTRIBUIDORA LTDA - Sr.(a) Licitante, considerando o silêncio de V.Sª,

vamos abrir convocação de anexo, a fim de, caso haja interesse, anexação de proposta
ajustada ao valor de R$242,35, valor máximo aceitável. Conforme edital, aguardamos

até às 17h. Deixando de anexar, recusaremos a sua proposta.
Sistema 30/09/2021

14:50:54
Senhor fornecedor ROTA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 36.731.457/0001-13,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 30/09/2021

17:01:28
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 30/09/2021
17:03:10

Srs.(as) Licitantes, iniciaremos os procedimentos finais na presente sessão,
considerando que analisamos a documentação de habilitação da proposta item 02, esta

encontra-se regular. Observem as mensagens do sistema. Obrigado.
Sistema 30/09/2021

17:03:36
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 30/09/2021

17:04:02
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/09/2021 às

17:34:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

24/09/2021
09:00:01 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

24/09/2021
09:27:48 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

28/09/2021
18:05:33 Previsão de reabertura: 29/09/2021 16:00:00; Encerramento do horário comercial.

Alteração equipe 29/09/2021
16:02:52

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: alteração

Reativação 29/09/2021
16:03:06

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Suspensão
administrativa

29/09/2021
16:05:33

Previsão de reabertura: 30/09/2021 14:00:00; suspensão administrativa

Reativação 30/09/2021
14:00:14

Abertura do prazo 30/09/2021
17:03:36 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

30/09/2021
17:04:02 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/09/2021 às 17:34:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:34 horas do dia 30 de setembro de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Equipe de Apoio

Voltar   

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00041/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

2 Dispenser papel
toalha

Unidade 150 R$ 47,1000 R$ 25,2200 R$ 3.783,0000

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo / Versão: NOBRE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de
classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com
travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura:
27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de papelão.

Total do Fornecedor: R$
3.783,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
3.783,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00041/2021 (SRP) 
 

Às 17:34 horas do dia 30 de setembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00041/2021, referente ao
Processo nº 0005164-07.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m,
autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca ou
transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que abra
facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm, L
300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 242,3500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no julgamento 30/09/2021 17:03:36 Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado.

Item: 2
Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de
classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de
fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1
ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa
de papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 47,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 25,2200 e a quantidade de
150 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 30/09/2021
17:34:57

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, Melhor lance: R$ 25,2200

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5016 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0949310

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0950006

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  0952836

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES: TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA, ATO
CONSTITUTIVO.

0952834

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0952841

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0952912

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

 

CONFORME ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X  

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDORA LUCIANA WANDER, RATIFICANDO E
ANALISANDO A PROPOSTA 

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO
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VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0952921

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas: 0950188/0949993

Resultado Fornecedor - 0952919

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/10/2021, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952959 e o código CRC 6E5CD943.

0005164-07.2021.6.02.8000 0952959v3
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PROCESSO : 0005164-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
ASSUNTO : ANÁLISE. LEGALIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 1200 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 41/2021, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de material de
consumo – material de limpeza e produtos de higienização e
material de proteção e segurança, para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência (0924386), do Anexo Único (0924387).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 0904770.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 0943694
DOU - 0943696
Portal - 0943715

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 0943694
DOU - 0943696
Portal - 0943715
 
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
09/09/2021
(Comprasnet)
10/09/2021 (DOU)
10/09/2021
(Portal)
Ata Pregão
41/2021 (0952916)
- 24/09/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
41/2021 (0952916)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
 0952921

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por fornecedor -
 0952919

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM Informação 5016 -
 0952959

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0952959

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0950188

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0950006

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 0952834
CADIN: 0952841
 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5016 -
 0952959

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
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modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 41/2021, que visa
o registro de preços para eventual aquisição de material de
consumo – material de limpeza e produtos de higienização e
material de proteção e segurança, para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (0952919), tendo como
licitante vencedor do item 2, a Empresa LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
19.197.721/0001-61, pelo melhor lance no valor total de R$
3.783,00 (três mil setecentos e oitenta e três reais).

 
Registro, por oportuno que o ítem 1 foi

cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, conforme
informação constante na Ata de Realização do Pregão
Eletrônico 0952916.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 04/10/2021, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 04/10/2021, às 18:12, 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
0953539 e o código CRC D8421EC0.

0005164-07.2021.6.02.8000 0953539v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento objetivando o registro de

preços para eventual aquisição de material de
consumo – material de limpeza e produtos de higienização e
material de proteção e segurança.

 
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1200 (0953539),
submeto o presente procedimento à superior consideração
de Vossa Excelência, para os fins de homologação do Pregão
Eletrônico nº 41/2021, nos termos disposto no art. 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002, c/c o art. 27 do Decreto nº
5.450/2005.

 
Registro, por oportuno que o ítem 1 foi

cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, conforme
informação constante na Ata de Realização do Pregão
Eletrônico 0952916.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 05/10/2021, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954410 e o código CRC DE7E4126.

0005164-07.2021.6.02.8000 0954410v1
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PROCESSO : 0005164-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de material de consumo. 

 

Decisão nº 2314 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio do Parecer nº 1200/2021 (0953539), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 41/2021, que tem
por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de material
de consumo – material de limpeza e produtos de higienização e
material de proteção e segurança, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades
no exercício de 2021/2022, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração desta Corte, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (0924386), do
Anexo Único (0924387).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor
do item 2, a Empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, pelo melhor lance no
valor total de R$ 3.783,00 (três mil setecentos e oitenta e três
reais), de acordo com o Resultado por Fornecedor (0952919) e em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0952916), mais o Termo de Adjudicação (0952921).

Por oportuno, vale ressaltar o registro de que o item 1 foi
cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, conforme
informação constante na Ata de Realização do Pregão
Eletrônico 0952916.

À Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias ao cumprimento da presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/10/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954880 e o código CRC FBC3F1D9.

0005164-07.2021.6.02.8000 0954880v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00041/2021 (SRP)

 
Às 08:49 horas do dia 08 de outubro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005164-07.2021,
Pregão nº 00041/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m,
autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca ou
transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que abra
facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm, L 300mm
e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 242,3500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

30/09/2021
17:03:36 - Item cancelado no julgamento. Motivo: item

cancelado.

Homologado 08/10/2021
08:49:43

JOSE RICARDO ARAUJO E
SILVA

 
Item: 2
Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de
classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de
fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO.
Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de
papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 47,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 25,2200 e a quantidade de 150
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/09/2021
17:34:57 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA

PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, Melhor lance: R$ 25,2200

Homologado 08/10/2021
08:49:46

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA
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DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
À SLC, para divulgar o resultado do certame e

demais medidas cabíveis, destacando haver convocação de
cadastro de reserva em aberto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2021, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956990 e o código CRC FD86A2B5.

0005164-07.2021.6.02.8000 0956990v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura:  24/09/2021 09:00

Número da portaria:  PORTARIA 168/2021

Data de portaria:  07/04/2021

Número do processo:  0005164-07.2021

Número do pregão:  00041/2021 (SRP)

Objeto:  Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (339030.22), para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022,

    Item 2

Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar:  Dispenser para papel  toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de
classificação  "7",  resistente  a  impactos,  na  cor  branca  ou  transparente,  com  visor  transparente,  com  sistema  de
fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO.
Medidas  aproximadas  Largura:  27  cm Altura:  29  cm Profundidade:  16cm.  Embalados  individualmente  em caixa  de
papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 47,1000

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 150 R$ 25,2200

Cadastro de Reserva:
Data/Hora Inicial: 08/10/2021 08:49 Data/Hora Final: 11/10/2021 08:49
Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 11/10/2021 16:21
Valor para Cadastro de Reserva: R$ 25,2200

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

08/10/2021
08:49:48 758.180.784-34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data
08/10/2021 08:49 com data fim prevista para 11/10/2021 08:49

pelo valor de R$ 25,2200.

Envio do cadastro
de reserva ao

SIASG

11/10/2021
16:21:51 758.180.784-34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=978098&...
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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.
Com a juntada do cadastro de reserva

(doc. 0957812), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2021, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957813 e o código CRC 9F6E04A2.

0005164-07.2021.6.02.8000 0957813v1
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Nº 194, quinta-feira, 14 de outubro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 32/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 32/2021
- contratação de empresa para execução do serviço de complementação da substituição
das esquadrias da torre do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - foi
adjudicado e homologado em favor da empresa G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL LTDA (CNPJ nº 09.145.367/0001-78), com o preço global de R$ 605.380,86
(seiscentos e cinco mil e trezentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 13/10/2021) 090031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001738-14.2021.6.01.8000. Segundo Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 24/2017. Contratante: TRE/AC. Contratada: OI S/A, CNPJ nº 76.353.764/0001-43.
Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, §4º, da Lei nº 8.666/93, no período de
12 (doze) meses (10/10/2021 a 09/10/2022). Data de assinatura: 08/10/2021. Signatários:
Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, Marcos Wellington Mariano Rocha e
Vanessa Borges Raupp Fonseca, representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISTRATO

Processo nº 0001535-98.2016.6.02.8000; Espécie: Termo de Distrato do Contrato nº
08/2012, firmado entre o TRE/AL e o Sr. Marcos Antônio Ferreira de Melo, nº 939.171.634-
20; fundamento legal: Inciso II e parágrafo 79, da Lei 8.666/93 e demais elementos
constantes do PA nº 0001535- 98.2016.6.02.8000. Assinatura: 01/07/2021. Valor do
Ressarcimento pelo TRE/AL: R$ 10.165,48.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0005934-67.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 05/10/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 44/2021, que tem por objeto a
aquisição de material consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e
embalagens, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme termo de referência, adjudicado às
empresas: a) LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n nº
19.197.721/0001-61, vencedora dos itens 1, 2, 4 e 5, pelo melhor lance no valor total de
R$ 7.245,00 (sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais); b) SALENAS CONFECCAO E
MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 07.065.674/0001-13,
vencedora do item 3, pelo melhor lance no valor total de R$ 570,00 (quinhentos e setenta
reais); c) F DE ARAÚJO FIGUEREDO EMBALAGENS EIRELI, CNPJ nº 32.793.363/0001-18,
vencedora do item 6, pelo valor de R$ 1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais); d)
MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ nº 24.174.062/0001-88, vencedora dos itens 7 e 9,
pelo valor total de R$ 11.748,00 (onze mil, setecentos e quarenta e oito reais); e)
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, inscrita no CNPJ nº
40.876.269/0001-50, vencedora do item 8, pelo valor de R$ 598,40 (quinhentos e noventa
e oito reais e quarenta centavos) e, f) PLASLOPES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 10.848.698/0001-53, vencedora do item 10, pelo valor total de R$ 1.320,00 (mil,
trezentos e vinte reais). Valor total das contratações: R$ 23.231,40 (vinte e três mil,
duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei
nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 11 de outubro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0005164-07.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 05/10/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 41/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo - material de limpeza
e produtos de higienização e material de proteção e segurança, para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, convocando, para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços à empresa
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61,
vencedora do item 2, pelo valor total de R$ 3.783,00 (três mil setecentos e oitenta e três
reais); registrando-se, que o item 1 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento;
tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 11 de outubro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0003741-12.2021. Objeto: Registro de Preços de material
permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários baixo).. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 14/10/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00055-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 14/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 27/10/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 11/10/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - UASG 70003

Nº Processo: 811/2021. Objeto: Serviços de tecnologia da informação e
comunicação na área de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação,
prestados por meio de Horas de Serviço Técnico (HST).. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
14/10/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo -
Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00015-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 14/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 26/10/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 13/10/2021) 70003-00001-2021NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida de
Centro Administrativo da Bahia, nº 150, Paralela, Salvador/Ba, CEP 41.710-900, por meio da
Seção de Contratos, FAZ SABER, a quem o presente vir e interessar possa, especialmente
à empresa BRASUMIX EIRELI, CNPJ nº 28.314.084/0001-57, domiciliada em local incerto e
não sabido, por seu representante legal, que foi proferida, nos autos do Processo SEI nº
0012598-63.2021.6.05.8000, decisão da Presidência desse Órgão que, acolhendo, in totum,
o parecer da Assessoria Jurídica, aplicou à supracitada empresa a multa no valor de R$
3.357,60 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), em virtude de
inexecução parcial do ajuste decorrente da Ata de Registro de Preços nº 80/2019.
Conforme prevê o art. 109, I, "f" , da Lei nº 8.666/93, é possível a interposição de recurso
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste edital.

Salvador, 13 de outubro de 2021.
ROBERTO MAYNARD FRANK

Presidente do T.R.E-BA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO

Espécie: TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS Nº. 01/2021, que entre si firmam a
União, através do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO-TRT7, Cedente,
e o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, Cessionário. Objeto: a Cessão de Uso, a
título gratuito e precário, pelo CEDENTE, de uma Mesa Higienizadora de Documentos
Tombo nº. 20.437, avaliada pela Comissão de Desfazimento no valor de R$ 1.861,79 (Hum
mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), conforme Planilha anexa
ao PROAD Nº. 3855/2021 (Doc. 11), de propriedade da CEDENTE. Fundamento: com fulcro
no Decreto nº. 9373/2018 e alterações subsequentes, bem como na Lei nº. 8.666/1993.
Assina pelo TRE, Desembargador INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Presidente do TRE/CE
e pela outra parte, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO. PAD nº.9014/2021.
Data: 19/08/2021

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 8521/2021. Espécie: Contrato n.º 44/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa COLDAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR
CONDICIONADO LTDA. Objeto: é a aquisição e instalação de climatizadores de ar, conforme
especificações do Edital do P.E. nº 45/2021 e seus anexos. Fundamento Legal: No Pregão
Eletrônico nº 45/2021, na Lei n.º10.520/2002, no Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º
8.666/93 e suas alterações; no PAD nº 8521/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE, e pela contratada, Danielle Silva Peixoto. Data: 06/10/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 14367/2021 Espécie: Contrato n.º 39/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa SERRA MÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. Objeto: é a aquisição, montagem e instalação do mobiliário, conforme especificações
do Edital do Pregão Eletrônico n.º 76/2020. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº
76/2020, incluindo as alterações do 1º, 2º e 3º Adendos, Processo TRE/CE n.º 3.162/2020
e Processo nº 14.367/2021, na Lei n.º10.520/2002, no Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º
8.666/93 e suas alterações; no PAD nº 14.367/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE, e pela contratada, Gustavo Tonet Bassan. Data: 29/09/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 17/2019 celebrado com a empresa TELEMAR
NORTE LESTE S/A. Objeto: a alteração subjetiva do Contrato n.º 17/2019 em razão da
incorporação da empresa originalmente contratada TELEMAR NORTE LESTE S.A - Em
Recuperação Judicial pela empresa OI S.A - Em Recuperação Judicial passando a empresa
incorporadora a suceder em todos os direitos e obrigações a empresa incorporada. A
empresa incorporadora se compromete a assumir todas as obrigações decorrentes do
Contrato n° 17/2019 e suas respectivas alterações. Fundamento: no artigo no art. 60 da Lei
n.º 8.666/93 e suas alterações e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º
12.406/2021. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela
contratada, Marcos Wellington Mariano Rocha. DATA: 31/08/2021.
HUGO PEREIRA FILHO
DI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº 32/2021. Processo SEI nº 0008200-10.2021.6.07.8100.
Credenciada: Fertil Care - Centro de Reprodução Humana Ltda. (CNPJ: 14.391.850/0001-
72). Objeto: Prestação de serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e
demais especialidades da área de saúde aos beneficiários do Programa de Assistência à
Saúde e Benefícios Sociais - TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal:
artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694 de 30/06/2016.
Data e assinaturas: Brasília, 07/10/2021. Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-
Geral do TRE-DF, e Sra. Ana Paula Barbosa Pereira.

AVISO DE PENALIDADE

Processo nº 0003199-44.2021.6.07.8100.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal resolve aplicar à empresa

MAXXIMUS SEGURANÇA PRIVADA LTDA (CNPJ: 24.973.857/0001-56) a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
a contar da publicação do aviso de penalidade no Diário Oficial da União, fundamentado
no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 c/c a Cláusula 23.1 do Edital e do item 13.3.4.1 do Manual
de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos do TRE-DF, com atenção ao disposto
nos seus itens 13.3.4., 13.3.5.1. e 13.3.5.2 desse documento; Autoridade sancionadora:
Des. Humberto Adjuto Ulhôa, Presidente do TRE-DF.

Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA
Presidente do TRE-DF
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ĵ kig]hlm\nf\nopgc\nf̀nv\_\i\whlm\na\n[rs

xab̀gy\nz̀\ynf\njy\]̀cc\n{ex||
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t̀ ĉibhf\dnhǹ_�ỳchnqx�totxonenjojeqotxonjtozx�onqz[o��ngac]ygbhna\n�}j�nc\k

\na�n�������������������np̀a]̀ n̂\ngb̀_n��n�̀i\nphi\ynb\bhinf̀nt�n��������n¡by¢cn_gi
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�¬hhāba¢±¥[h¬ d¶·¬d¥d¡b¬did¼¥¡d£a¢£¬̄a±¥d®¬̄¥d§¤¬½¥¬¡¤¥d¢ad¼ah¬d±¬d̈·̄½a¬¢b¥

'()*+,-.(/0

123.45

6*753)489(:2(:;<3/(:2,:=3)3.489(:-(:'>?

6*753)489(:2(:;<3/(:2,:@(+(5(A489(:-(:'>?

B-.,3C(:D,(C:2(:6C(),//(:E1BFF

GHIJKLMN¾PQRQS

TUVWXXXX_i\[ei]\X\̂]\X\̂]_]X\]ZXXX
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 12/2021                                                                                                     1 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 12/2021  
 

Processo nº 0005164-07.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 41/2021 

 
 

 
Aos XX dias do mês de novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, sediada na Rua Divina Pastora, n° 
659, Centro, Aracaju - SE, CEP: 49.010-600, Tel: (79) 3303-5348/ 99838-6988, E-mail: 
papelariapratica@hotmail.com, representada por Valdete dos Santos, Sócia Administradora, 
portadora da Carteira de Identidade nº 1.167.123 SSP/SE, inscrita no CPF sob o nº 
626.793.765-87, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 41/2021, nos termos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância 
com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 41/2021: 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

2 Dispenser para papel toalha 
interfolhas de 2 ou 3 dobras. 
em plástico ABS, plástico de 
classificação "7", resistente a 
impactos, na cor branca ou 
transparente, com visor 
transparente, com sistema de 
fechamento com travas de 
segurança para evitar que 
abra facilmente. Buchas e 
parafusos inclusos. Garantia 
de 1 ANO. Medidas 
aproximadas Largura: 27 cm 
Altura: 29 cm Profundidade: 
16cm. Embalados 
individualmente em caixa de 
papelão. 

NOBRE UND. 150 25,22 3.783,00 
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1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 41/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    

 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
encaminhada por e-mail. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
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e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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. 

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

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
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6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa 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% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 

 
Maceió, XX de novembro de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 

Valdete dos Santos 
Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Encaminho, para fins de Check list, a Ata de Registro de Preços n° 12/2021, evento SEI
nº 0972533.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 11/11/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972535 e o código CRC 5D344BBC.
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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: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/04/2022
FGTS 23/11/2021
Trabalhista Validade: 15/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/11/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 05/01/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/11/2021 11:11 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0005164-07.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  0954880 
 0972533

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  0975135 

 0975136

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/11/2021, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975138 e o código CRC 55FBCE2C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0975138, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/11/2021, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975141 e o código CRC F0BDE847.
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E-mail - 0975417

Data de Envio: 
  18/11/2021 15:22:16

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    papelariapratica@hotmail.com

Assunto: 
  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 12/2021- TRE-AL, PARA ASSINATURA

Mensagem: 
  
Prezada Sra. Valdete dos Santos
Representante da empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 12/2021 (Processo SEI n.º 0005164-07.2021.6.02.8000- TRE/AL), tendo
como partes interessadas o TRE/AL e a sua empresa.

Desta feita, solicito os seus préstimos para abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 vias, assinar e
devolver as duas vias assinadas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs.: Caso possua TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, preferencialmente, e devolver para o
email: slc@tre-al.jus.br, na data de hoje ou o mais breve possível.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12-2021 - PA 0005164-07.2021-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA
LTDA.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 12/2021  
 

Processo nº 0005164-07.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 41/2021 

 
 

 
Aos 18 dias do mês de novembro de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, sediada na Rua Divina Pastora, n° 
659, Centro, Aracaju - SE, CEP: 49.010-600, Tel: (79) 3303-5348/ 99838-6988, E-mail: 
papelariapratica@hotmail.com, representada por Valdete dos Santos, Sócia Administradora, 
portadora da Carteira de Identidade nº 1.167.123 SSP/SE, inscrita no CPF sob o nº 
626.793.765-87, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 41/2021, nos termos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância 
com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 41/2021: 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

2 Dispenser para papel toalha 
interfolhas de 2 ou 3 dobras. 
em plástico ABS, plástico de 
classificação "7", resistente a 
impactos, na cor branca ou 
transparente, com visor 
transparente, com sistema de 
fechamento com travas de 
segurança para evitar que 
abra facilmente. Buchas e 
parafusos inclusos. Garantia 
de 1 ANO. Medidas 
aproximadas Largura: 27 cm 
Altura: 29 cm Profundidade: 
16cm. Embalados 
individualmente em caixa de 
papelão. 

NOBRE UND. 150 25,22 3.783,00 
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1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 41/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    

 
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
encaminhada por e-mail. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 
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b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

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

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

 
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
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e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i)  Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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. 

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

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
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j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa 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% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

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

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
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7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
7.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será Exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 
 

 
Maceió, 18 de novembro de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Valdete dos Santos 
Representante da empresa 
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E-mail - 0979699

Data de Envio: 
  26/11/2021 11:08:38

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  ARP nº 12/2021, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL

Mensagem: 
  
Ao Gabinete da Presidência,

Prezado Mário, Bom dia!

Encaminho para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a ARP nº 12/2021, PA SEI 0005164-
07.2021.6.02.8000, Decisão 2314 (Doc. SEI 0954880).

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0979686_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__12_2021___PA_0005164_07.2021_LIVRARIA_E_PAPELARIA_PRATICA_LTDA.pdf
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021120200198

198

Nº 226, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0312818-10.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 04.020.10.2021, firmado em
30/11/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Contratada: IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA.,
CNPJ nº 38.056.404/0001-70; Objeto: prestação de serviço de 416 horas de consultoria
para atualização, customização, instalação, configuração e treinamento no software de
atendimento para Help Desk "OTRS ITSM"; Vigência: a partir da data de sua assinatura,
pelo período de 18 meses; Valor Total: R$ 40.768,00; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico nº 012/2020-RP; Fundamento Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002 e
8.248/1991 Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos nºs 9.507/2018, 10.024/2019,
7.746/2012, 7.174/2010, 7.892/2013 e 8.538/2015, Instrução Normativa SGD/ME Nº 01, de
04 de abril de 2019, e Instruções Normativas SEGES/MP nºs 05, de 26 de maio de 2017 e
nº 03, de 26 de abril de 2018; Signatário: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci
Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, o Sr. Marcelo Von Collen Muller Thome Torres,
Procurador.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0252672-03.2021. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de
materiais para a instalação de solução de infraestrutura flexível composta por piso elevado,
rede lógica e elétrica modular e demais componentes do sistema.. Total de Itens Licitados:
21. Edital: 02/12/2021 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 -torre Norte, 11º
Andar, Conj. 118, Bela Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-
5-00045-2021. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 12h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

ELEUSIS DE CASSIA MAZZI DE AZEVEDO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

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

Espécie: Acordo de cooperação técnica nº 118/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL R EG I O N A L
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM. OBJETO: Cessão do
direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o
CESSIONÁRIO, para utilização em base única, com a inclusão do SEI JULGAR. BASE LEGAL:
art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 02/12/2021 a 02/12/2026. P.A. 0001706-
90.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em
30/09/2021.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 24/2021

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
18/11/2021, .Entrega das Propostas: a partir de 18/11/2021, às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/12/2021, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículos automotores
para renovação parcial da frota de veículos oficiais do TRF 4ª Região.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIDEC - 01/12/2021) 090030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 7781-14.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços, com validade de
12 (doze) meses, para eventual aquisição de 300 (trezentas) cadeiras giratórias, com
espaldar médio e braços reguláveis, para o Tribunal Regional Federal da 5ª. Região (Órgão
Gerenciador).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00048-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório. Em caso de
divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 5382-12.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços para
contratação de empresa para o fornecimento e instalação, sob demanda, de forro
mineral em placas, paredes de gesso acartonado tipo Drywall e portas de madeira,
para ambientes do Edf. Sede e Ampliação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais
do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00045-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
15/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no
Comprasgovernamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/11/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 8340-68.2021.4.05. Objeto: Aquisição de 01 (uma) Impressora
Laser Colorida A3 para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados:
2. Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci
Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00058-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/12/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo
ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as
especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001637-74.2021.6.01.8000. Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 41/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA
LTDA., CNPJ nº 09.228.233/0001-10. Objeto: prorrogar, com fundamento no art. 57, II, da
Lei n.º 8.666/93, no período de 12 (doze) meses (05/12/2021 a 04/12/2022), o prazo da
vigência estabelecido no Cláusula Segunda do instrumento contratual original. Data de
assinatura: 30/11/2021. Signatários: Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC,
Luiz Ivan da Silva Araújo, representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 04/2018; Processo SEI nº 0007881-94.2018.6.02.8000; Fund. Legal: Lei
nº 8.666/93; Partes: BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91, BB LEASING S/A,
CNPJ nº 31.546.476/0001-56 e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: estabelecer condições gerais e demais critérios para
obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou arrendamento mercantis, mediante
consignação em folha de pagamento aos servidores do TRE-AL. Vigência: 60 meses.
Assinatura: 16/03/2018.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 12/2021; Proc. SEI nº 0005164-07.2021.6.02.8000; PE nº 41/2021;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 , em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei deLicitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021;
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza e produtos de
higienização e material de proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022 (02-
Dispenser para papel toalha); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 41/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME, CNPJ nº 19.197.721/0001-61, Item 02, NOBRE,
UNIDADE, 150, R$ 25,22, R$ 3.783,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 14-A/2021; Proc. SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000; PE nº
52/2021; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),
Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata:
TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
26/11/2021; Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de
grande porte do TRE-AL; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 52/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, CNPJ nº 28.742.918/0001-25, Item 01, MOURA,
unidade, 96, R$ 289,00, R$ 27.744,00..

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 14-B/2021; Proc. SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000; PE nº 52/2021;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do
TRE-AL; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 52/2021, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); UPS TEC N O LO G I A
LTDA; CNPJ nº 11.385.452/0001-55; Item 02, FREEDOM DF-300, unidade, 64, R$ 270,00, R$
17.280,00; Item 03, FREEDOM DF-700, unidade, 112, R$ 350,00, R$ 39.200,00; Item 04,
FREEDOM DF-1.000, unidade, 24, R$ 450,00, R$ 10.800,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 13-A/2021; Proc. SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000; PE nº
53/2021; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),
Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciadores da Ata:
TRE/AL e a POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021; Objeto: Registro de Preços para
aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de metais portáteis e cofre de aço
para acautelamento de armas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 53/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
Detronix Indústria Eletrônica LTDA; CNPJ nº 07.404.500/0001-38; Item 01, Detronix,
unidade, 15, R$ 19.599,80, R$ 293.997,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 13-B/2021; Proc. SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000; PE nº 53/2021;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciadores da Ata: TRE/AL e a
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF; Vigência: 12 meses, contados da publicação
do extrato no DOU; Assinatura: 26/11/2021; Objeto: Registro de Preços para aquisição de
pórticos detectores de metais, detectores de metais portáteis e cofre de aço para
acautelamento de armas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 53/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
Radd Comércio de Eletrônicos LTDA; CNPJ nº 37.894.624/0001-00; Item 02, Detronix,
unidade, 14, R$ 750,00, R$ 10.500,00.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004246-03.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 26/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 61/2021, que tem por objeto o
registro de Preços de 400 (quatrocentas) poltronas e 50 (cinquenta) cadeiras giratórias,
conforme especificações e condições do edital, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, convocando para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços às
empresas: a) BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
29.209.847/0001-62, Item 1, pelo valor total de R$ 456.292,50 (quatrocentos e cinquenta
e seis mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); e b) TECH MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
32.300.172/0001-77, Item 2, pelo valor total de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e
duzentos reais); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no artigo
48, § 1º, do Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 1º de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 99999/2021 publicado no D.O de 2021-11-11, Seção 3.
Onde se lê: Valor Total: R$ 37.651,50. Leia-se: Valor Total: R$ 0,00. Onde se lê: EXTRATO
DE Contrato: 15/2021. . Leia-se: EXTRATO DE Contrato: 99999/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2021).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021 - UASG 70003

Nº Processo: 6911/2021. Objeto: Este pregão tem como objeto a aquisição de
material de permanente - separadores de filas e cofres digitais, de acordo com as
condições e especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência.. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n -
Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00024-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 16/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 70003-00001-2021NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 5922/2019 TRE-AM. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.
27/2019, de prestação de serviços de assessoramento, faturamento e auditoria médico-
hospitalar e paramédica, sem mão de obra exclusiva. CONTRATANTE: TRIBUNAL R EG I O N A L
ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A): FJ AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE.
Fundamentação Legal: com fundamento na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, em
especial seu art. 40, XI combinado com o art. 55.III e art. 57, II. Do Objeto: alteração do
caput da Cláusula Quinta (Da Vigência) e da Cláusula Sétima (Do Preço). DA VIGÊNCIA: O
prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, ou seja, 06/12/2021 a
05/12/2022. DO PREÇO: pela execução do presente contrato o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor mensal de R$ 13.073,67 (treze mil, setenta e três reais e sessenta
centavos), perfazendo o valor global de R$ 133.955,96 (cento e trinta e três mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Data da Assinatura:
25/11/2021. Assinam: Des. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e
o Dr. FRANCO DE LIMA CARNEIRO, pelo (a) Contratado (a).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0017665-09.2021. Objeto: Aquisição e instalação de grupo
motogerador carenado de 300 kVA (standby) na subestação do Anexo III da sede do TRE-
BA . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1.
Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00041-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 02/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do
Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por
meio do telefone (71) 3373-7084.

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 70013-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0141079-78.2020. Objeto: Contratação de serviço de
manutenção de elevadores para transporte vertical de passageiros, existentes nos
Anexos II e III que integram o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia,
com fornecimento de peças e materiais necessários à execução dos serviços urgentes,
junto a Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 02/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1.ª Avenida do Cab, N.º 150,
Salvador -bahia, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-
00042-2021. Entrega das Propostas: a partir de 02/12/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/12/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no Portal de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do Tribunal, no
endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do
telefone (71) 3373-7084 .

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/12/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho n.º 339/2021 celebrado com LX
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI. Objeto: Este termo aditivo visa ao
acréscimo de 200 unidades de lâmpadas tipo Led, potência nominal de 18 W, e de 62
unidades de lâmpadas tipo Led, potência nominal de 9 W. O acréscimo corresponde ao
valor total de R$ 2.559,22, equivalente a, aproximadamente, 24,96% do valor atualizado do
contrato. Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e na decisão
superior contida no PAD n.º 20.824/2020. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE. DATA: 25/11/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º 29/2019 celebrado com a UNIVERSIDADE PATATIVA
DO ASSARÉ. Objeto: Este termo aditivo visa o acréscimo de 4 (quatro) postos de Estagiário de
Nível Superior a partir de 1º de fevereiro de 2022. Na atual vigência do Contrato, o presente
acréscimo corresponde ao valor de R$ 20.743,43 (vinte mil, setecentos e quarenta e três reais
e quarenta e três centavos), equivalente a, aproximadamente, 1,54% (um vírgula cinquenta e
quatro por cento) do valor atualizado do Contrato. Caso o contrato seja prorrogado, o valor
acrescido corresponderá a R$ 74.467,43 (setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete
reais e quarenta e três centavos), equivalente aproximadamente ao percentual de 5,54%
(cinco vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor atualizado do Contrato, conforme
memória de cálculo constante do Anexo I. Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e
suas alterações, c/c a cláusula sexta do Contrato, e na autorização superior constante do
Processo Administrativo Digital n.º12.496/2021. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE. DATA: 30/11/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021

Processo n.º7334/2021. Objeto: é o Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição
de appliance gateway E1/SIP (VOIP). O objeto foi adjudicado à empresa: FORTT DO BRASIL
LTDA, CNPJ: 05.138.913/0001-92. Valor: R$ 26.700,00. Homologado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 29/11/2021.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº 34/2021. Processo SEI nº 0009972-
08.2021.6.07.8100. Credenciada: AA Pro Physis Clínica de Fisioterapia, Acupuntura e
Estética Ltda. (CNPJ: 07.317.088/0001-19). Objeto: Prestação de serviços de assistência e
atendimento médico e/ou hospitalar e demais especialidades da área de saúde aos
beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais - TRE- S AÚ D E .
Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666/93,
além da Resolução TRE/DF nº 7.694 de 30/06/2016. Data e assinaturas: Brasília,
13/11/2021. Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sra. Anna
Paula Pereira do Amaral Real Duarte.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho nº 196/2021. PA SEI nº 0010345-39.2021.6.07.8100.
Contratada: Escola de Negócios Conexxoes - Educação Empresarial Ltda. (CNPJ:
07.774.090/0001-17); Objeto: Contratação do curso online "Relacionamento Interpessoal
para Gestores"; Valor: R$ 21.000,00; Fundamento Legal: artigo 25, inciso II, c/c artigo 13,
inciso VI, da Lei nº. 8.666/93; Data e assinaturas: 30/11/2021; Des. Humberto Adjuto
Ulhôa, Presidente do TRE/DF, e Sr. Wesley Nogueira Amaral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. O
pregoeiro, em 26/10/2021, adjudicou (sistema Comprasnet) o item 07 à empresa Fox Store
Ltda. O grupo/lote 01 (itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06) foram fracassados. Este procedimento
licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento,
Diretor Geral do TRE/ES, em 29/11/2021. Processo: 0002305-50.2021.6.08.8000

Vitória-ES, 1º de dezembro de 2021.
FABIO SEGOVIA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 21.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. A
pregoeira, em 22/11/2021, adjudicou (sistema Comprasnet) o item 01 à empresa SK
Distribuidora e Comércio de Livros Ltda. Este procedimento licitatório foi homologado
(sistema Comprasnet) pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral do TRE/ES, em
29/11/2021. Processo: 0004187-47.2021.6.08.8000

Vitória-ES, 1º de dezembro de 2021.
FERNANDA RASSELI PRETTI

Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2021 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000004879-5.
Pregão Nº 31/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 35.645.707/0001-30 - LC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI. Objeto: Prestação
de serviços de pintura, manutenções corretivas e acessibilidade do prédio do cartório de
uruaçu.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 30/11/2021 a 30/03/2022. Valor
Total: R$ 84.461,51. Data de Assinatura: 30/11/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/12/2021).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.

À PREG,

 

Para registro no SIASG da  ARP nº 12/2021 

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão da referida ata.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 09/12/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986219 e o código CRC C71B93F6.

0005164-07.2021.6.02.8000 0986219v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
Como medida prévia à indicação de gestor da ata,

remeto os autos à SEALMOX para, na qualidade de unidade
demandante, consultar o fornecedor acerca da possibilidade
de entrega do material ainda no corrente exercício, o que
possibilitaria a emissão de ordem de fornecimento com vsiatas
à aquisição do item registrado (doc. 0980686).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2021, às 23:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986497 e o código CRC 0BC6BEA3.

0005164-07.2021.6.02.8000 0986497v1
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 10/12/2021           HORA: 12:25:20             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00041/2021

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000150454 - DISPENSER PAPEL TOALHA                                 

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 02/12/2021 A  02/12/2022        DATA ASSINATURA : 26/11/2021

                                                                                

  UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

  CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                                

  BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2021.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (0986219), faço

juntar a publicação da ARP n.º 12/2021, no Sistema SIASG,
conforme evento 0987054.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 10/12/2021, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987056 e o código CRC A11CA8B2.

0005164-07.2021.6.02.8000 0987056v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2021.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao despacho GSAD 0986497, em

consulta por telefone o fornecedor nos informou dispor de 40
unidades do dispenser objeto da ARP 12/2021, para pronta
entrega.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/12/2021, às 23:50, 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
0987295 e o código CRC C74E614C.

0005164-07.2021.6.02.8000 0987295v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
Em face do Despacho 0987295, solicito à

SEALMOX que promova a emissão da ordem de fornecimento
indicada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2021, às 14:08, 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
0987492 e o código CRC 2A77DFB7.

0005164-07.2021.6.02.8000 0987492v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 1125 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 13 de dezembro de 2021.

Para: SGO

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

 

 
 

 

 

 

PA Principal n.º 

ARP n.º 12/2021 (0980686)

Ordem de Fornecimento nº 01/2021

 

Senhor Chefe,

 

Tendo em vista o documento da Presidência dessa Casa no evento de
nº 0204518 e autorizações da COMAP e SAD, que assinam conjuntamente este
Memorando, encaminhamos os autos para emissão de Nota de Empenho em favor
da Empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , CNPJ:19.197.721/0001-61, de
acordo com a tabela abaixo e em conformidade com o disposto na Resolução TRE-AL
nº 12.738/1996 (0216181).

Certidões: SICAF(0987719), FGTS (0987732), ESTADUAL (0987722),
SIMPLES 0987725.

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE VLR UNIT (R$) VLR TOTAL
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE VLR UNIT (R$) (R$)

01

Dispenser para papel toalha interfolhas de 2
ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de
classificação "7", resistente a impactos, na
cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de
fechamento com travas de segurança para
evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. 

Medidas aproximadas Largura: 27 cm
Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.

Embalados individualmente em caixa de
papelão.

MARCA: NOBRE

40 25,22 1.008,80

TOTAL GERAL    1.008,80

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/12/2021, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 13/12/2021, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2021, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987673 e o código CRC C472C132.

0005164-07.2021.6.02.8000 0987673v3
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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: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/04/2022
FGTS 12/12/2021
Trabalhista Validade: 15/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/11/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 05/01/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

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: 29/11/2021 09:45 de
CPF: 841.383.514-34      Nome: ANTONIO CARLOS LIMA CAVALCANTE

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 07 de Outubro de 2021
Nº. 202100347635

19.197.721/0001-61

Contribuinte:LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME

Em  cumprimento  à  solicitação  do  requerente  com  as  características  acima,  e  ressalvado  o
direito  da  Fazenda  Pública  Municipal  pesquisar,  inscrever  e  cobrar,  a  qualquer  tempo,  as
dívidas  que  venham  a  ser  apuradas,  CERTIFICAMOS  para  fins  de  direito  que,  mandando
rever  os  registros  tributários,  não  constatamos  a  existência  de  débitos  em  nome  do
contribuinte  em  apreço.
Esta certidão será válida até 05/01/2022

II.0088.0036.DG.056CCódigo de Autenticidade:
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

CNPJ:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço:https://fazenda.aracaju.se.gov.br
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 19.197.721/0001-61
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME
Endereço: R DIVINA PASTORA 659 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:02/12/2021 a 31/12/2021 

Certificação Número: 2021120201491392339962

Informação obtida em 13/12/2021 16:05:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência SEALMOX (doc. 0924386), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar a servidora Luciana Wander de
Oliveira Melo, titular da Seção de Almoxarifado - SEALMOX,
para atuar como gestora, e os servidores Antônio Carlos Lima
Cavalcante, e Sérgio Vilela Menegaz Lima, ambos lotados
na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuarem como
fiscais, da Ata de Registro de Preços nº 12/2021 (doc.
0980686), referente ao Registro de Preços de material de
consumo – material de limpeza e produtos de higienização e
material de proteção e segurança, para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, firmada com a empresa
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, conforme publicação no
DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº
41/2021 (doc. 0982333).

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2021, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987768 e o código CRC 78A20BD8.

0005164-07.2021.6.02.8000 0987768v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 454/21; 2021RO000925 .

Observação:

- ORDEM FORNECIMENTO DOC. 0987673 .

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 14/12/2021, às 13:39, 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
0988326 e o código CRC 8BD398D7.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0988326         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 335



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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0988326),

registro minha assinatura no empenho 2021NE454, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/12/2021, às 17:35, 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
0989055 e o código CRC F1B03D90.

0005164-07.2021.6.02.8000 0989055v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/12/2021 17:40
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 454

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70278 ADM MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

14/12/2021 Ordinário 0005164-07.2021.6.02 - 1.008,80

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

21AT0012 Dispensers para papel toalha interfolhas

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DIVINA PASTORA 659 CENTRO

CEP

49010-600

Município

ARACAJU SE

UF Telefone

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

14/12/2021 17:39:47
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 454/2021 (0989070)         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 337



Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/12/2021 17:40
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.008,80

Total da Lista

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

001 1.008,80Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico
ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento
com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO.
Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. MARCA: NOBRE
Condições, especificações, sanções, tudo de acordo com o Pregão 41-
2021. Ordem de Fornecimento nº 01/2021. Ata 12/2021.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

14/12/2021 Inclusão 40,00000 25,2200 1.008,80

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

14/12/2021 17:39:47

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

14/12/2021 17:34:19

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

14/12/2021 17:39:47
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/12/2021, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989071 e o código CRC A36052A6.

0005164-07.2021.6.02.8000 0989071v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de dezembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição formulada pela Secretaria de

Administração, por conduto do Despacho GSAD 0987768, no sentido
das indicações dos servidores Luciana Wander de Oliveira Melo ,
Titular da Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuar como
Gestora, Antônio Carlos Lima Cavalcante e Sérgio Vilela
Menegaz Lima, ambos lotados na Seção de Almoxarifado –
SEALMOX, para atuarem como Fiscais, da Ata de Registro de Preços
nº 12/2021 (0980686), referente ao material de consumo – limpeza e
produto de higienização, proteção e segurança, a fim de atender
as Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, firmada com a empresa
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 19.197.721/0001-61.

 
De todo o exposto, submeto o presente procedimento à

superior consideração de Vossa Excelência para a competente
deliberação, sugerindo que seja autorizada a emissão de portaria com
as indicações ora propostas, ressaltando que a gestão e a fiscalização
designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/12/2021, às 18:13, 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
0989595 e o código CRC 46AABDF1.

0005164-07.2021.6.02.8000 0989595v1
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E-mail - 0989872

Data de Envio: 
  15/12/2021 16:20:38

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    papelariapratica@hotmail.com

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 454/2021 PROC SEI 0005164-07.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR o recebimento DE IMEDIATO, 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 padaria VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira,
das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 99335 0636

Anexos:
    Nota_0989070_NE_070011_2021NE000454_v002_19197721000161_20211214174019.pdf
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PROCESSO : 0005164-07.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@

ASSUNTO : Designação de Gestor e Fiscal de Ata de Registro de Preços. Material de consumo- material de limpeza e produtos de
higienização e material de proteção e segurança.

 

Decisão nº 3045 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acato a indicação do Senhor Secretário de
Administração, inserta no evento SEI (0987768), roborada
pelo Senhor Diretor-Geral por meio da Conclusão GDG (0989595) e
designo a servidora Luciana Wander de Oliveira Melo , Titular da
Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuar como
Gestora, Antônio Carlos Lima Cavalcante e Sérgio Vilela
Menegaz Lima, ambos lotados na Seção de Almoxarifado –
SEALMOX, para atuarem como Fiscais, da Ata de Registro de Preços
nº 122021(0980686), firmado com a empresa LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA- ME , inscrita no CNPJ sob o
nº 19.197.721/0001-61, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº 41/2021 (0982333), que tem
por objeto o registro de preços de material de consumo - material de
limpeza e produtos de higienização e material de proteção e
segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas
na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022,
funcionando, em seus impedimentos legais e regulamentares, os seus
respectivos substitutos, de acordo com o normativo de regência.

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos servidores ora designados e adoção dos atos
próprios de gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO
PRAXEDES, Presidente, em 10/05/2021, às 17:52, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
20/12/2021, às 14:15, 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
0990719 e o código CRC 9DA39F03.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 528/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da
Lei nº 8.666 /93 e e tendo em vista o que consta no Processo
Eletrônico SEI nº  0005164-07.2021.6.02.8000:

RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores Luciana Wander

de Oliveira Melo, Titular da Seção de Almoxarifado -
SEALMOX, para atuar como Gestora, Antônio Carlos Lima
Cavalcante e Sérgio Vilela Menegaz Lima, ambos lotados
na Seção de Almoxarifado – SEALMOX, para atuarem como
Fiscais, da Ata de Registro de Preços nº 12/2021 (0980686),
referente ao material de consumo – limpeza e produto de
higienização, proteção e segurança, a fim de atender
as Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção
de suas atividades no exercício de 2021/2022, firmada com a
empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61.

Art. 2º. Nos impedimentos legais e regulamentares
dos titulares, fucionarão seus respectivos substitutos, de
acordo com o normativo de regência.

Art. 3º. A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.

Art. 4º.  Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 22 de dezembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/12/2021, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993407 e o código CRC E197E038.
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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: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/04/2022
FGTS 31/12/2021
Trabalhista Validade: 15/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/11/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 05/01/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

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: 22/12/2021 13:24 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

FISCALIZAÇÃO

CONTRATO Nº:  NÃO SE APLICA

NOTA DE EMPENHO:  Nota de Empenho nº 454/2021 (0989070)

CONTRATADO: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ: 19.197.721/0001-61

OBJETO DO CONTRATO: aquisição de material de consumo (dispenser para papel
toalha)

 

Senhor Gestor,

Comunico-lhe que o recebimento provisório do objeto do contrato acima especificado
ocorreu em 22/12/2021.

Saliento que o recebimento definitivo do objeto contratado ocorrerá em prazo não
superior a 90 (noventa) dias, desde que não haja pendências técnicas e/ou
administrativas.

 

NOTA FISCAL: 7818 da LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA

EVENTO: 0993728

ITEM: 1

DESCRIÇÃO: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico
1.008,80 ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou
transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com travas de
segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1
ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. MARCA: NOBRE Condições,
especificações, sanções, tudo de acordo com o Pregão 41- 2021. Ordem de
Fornecimento nº 01/2021. Ata 12/2021.

QUANTIDADE: 40 (quarenta) unidades

VALOR A PAGAR: R$ 1.008,80

Termo de Recebimento Provisório SEALMOX 0993731         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 348



OBSERVAÇÃO:

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 22/12/2021, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993731 e o código CRC C75590B0.
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

Nota de Recebimento
Órgão:

22/12/2021 14:02:24

U.G.:
Almoxarifado:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA
Código da Nota: 2021/000112 Data de Recebimento: 22/12/2021 Data de Atesto: 22/12/2021 Finalidade: 01 - ESTOQUE
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME
Documentos: 001 - EMPENHO 2021NE000454 14/12/2021 003 - NOTA FISCAL 7818 21/12/2021 002 - PROCESSO DE ENTRADA 0005164-07.2021.6.02 16/07/2021

Item Material U.M. Lote Validade Finalidade
da Compra

Finalidade
do Estoque Endereço Qtde. Preço

Unitário Total

1 200002835 - DISPENSER P/PAPEL TOALHA INTERFOLHAS UN ESTOCÁVEL ESTOCÁVEL A 01 40,00 25,22 1.008,80

TOTAL: 1.008,8040,00

Resumo Contábil
TotalQtde.Conta

115610122 - MATERIAL DE LIMP. E PROD. DE HIG. 40,00 1.008,80

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA Seção de Almoxarifado

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: _____/_____/_________.

AX0027-AX0027.jasper Página 1 de 1

N
ota 112/2021 de A
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S
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NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO - NLP

RECEBIMENTO DEFINITIVO - GESTÃO

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de
2021.

 

1. Contrato nº NÃO SE APLICA                                                                                       
     

1.1 Vigência do Contrato: NÃO SE APLICA

 

2. Nota de Empenho (NE): Nota de Empenho nº 454/2021 (0989070)                             
                                              

2.1 Saldo da NE após Liquidação: R$ 0,00

 

3. Contratado(a): LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA                                                
                                           

3.1 CPF/CNPJ: 19.197.721/0001-61

 

4. Valor Bruto a Pagar (R$): R$ 1.008,80

 

5. Os documento anexados ao processo específico apresentam-se dentro das
formalidades legais e estão compatíveis com a natureza da despesa realizada? Sim:

Nota Fiscal 7818 da Livraria e Papelaria Prática (0993728);
Certidão SICAF (0993729);
Certidão OPTANTE SIMPLES (0987725);
Nota 112/2021 de Apropriação no ASI (0993742).

 

6. Observações:
Nota de Liquidação e Pagamento - NLP SEALMOX 0993743         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 351



Pagamento: conforme o item 22.1 do Edital 41/2021 (0943031): "O pagamento
será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10
(dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal devidamente
atestada pela Seção de Almoxarifado.";

 

Dados bancários: Banco do Brasil, agência 1402-8, conta corrente 38.813-0.

 

7. ATESTO CONJUGADO (Quando o servidor responsável pelo atesto do objeto
contratado for o próprio gestor ou para fins de recebimento definitivo).

 

Objeto do atesto:

 

Declaração:

 

Observações:

 

Assinatura do Gestor/Servidor da unidade gestora

Assinatura da Chefia Imediata

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 22/12/2021, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 22/12/2021, às 17:03, 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
0993743 e o código CRC C2D0BF3D.

0005164-07.2021.6.02.8000 0993743v5
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SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  23/12/21  15:04     NS                               USUARIO : LENILDA        
  DATA EMISSAO      : 23Dez21   VALORIZACAO : 23Dez21  NUMERO  :
2021NS004873   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 19197721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA      
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001106            DATA VENCIMENTO  : 24Dez21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 7818 de 21/12/2021,
REFERENTE À
  AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS EM
DEZEMBRO/2021.DECISÃO
  3045/2021.MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME PROCESSO SEI: 0005164-
07.2021.6.02.8000.
                                                                              
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                              
                                                                    
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 401002 2021NE000454                             33903022                   
                                                                        1.008,80
  02 521214 2021NE000454                   213110400 33903022                   
                                                                        1.008,80
  03 551001 2021NE000454                   115610100 33903022                   
                                                                        1.008,80
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  LANCADO POR : 28730798434 -  LENILDA           UG : 070011   23Dez21   13:29  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por LENILDA DA PAZ BARROS, Técnico
Judiciário, em 23/12/2021, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994287 e o código CRC F20FBC16.

0005164-07.2021.6.02.8000 0994287v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2021.

À SCON, após as devidas conferências e registros, conforme 2021NS003658
(0964040) e papel de trabalho abaixo, para a devida conformidade.

Após a SGF, para as demais providências de sua competência.

 

Atenciosamente,

 

                                          CHECK LIST

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS – Consumo e Permanente, inclusive combustíveis

Contratado: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA    CNP/CPF:19.197.721/0001-61

Objeto:Dispenser para papel toalha interfolhas.Decisão
3045/2021 (0990719)

Documento (s Fiscal (is)):Nota Fiscal nº 7818 (0993728)

Data de emissão da :20/10/2021

Data da atestação:21/12/2021

Valor; R$ 1.008,80 (um mil oito reais e oitenta centavos)

Dados bancários para pagamento: Bco:001 -  ag: 1402-8 - 
c/c:38.813-0

Competência:DEZEMBRO/2021

Vencimento:24/12/2021

 

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros orçamentários e contábeis

I. Dados da Contratação e Liquidação SimNão  

1

O valor da despesa, a nota
fiscal/fatura/DLP, as certidões negativas, a
atestação dos serviços, a vigência de
contrato, se houver, estão indicadas em
nota técnica e se apresentam regulares

X  NLP (0993743)

2 Existe nota de empenho para cobertura da
despesa:   

Se sim, qual? 2021NE000454 (0989070)

Subitem: 22

3 Houve instrumento de contrato registrado
a ser indicado na liquidação? - - Se sim indicar a conta: 812310401 ou 812310201, c/c

CNPJ/CPF ou IC:________

4 Em qual conta deve ser classificada a X  115610100 - MATERIAL DE CONSUMO
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4 despesa? X  115610100 - MATERIAL DE CONSUMO

5 Foi juntada a guia de recebimento de
materiais registrados no ASILINK X  Nota de Apropriação 112/2021 (0993742).

6
O título da conta registrada no ASI
corresponde a do subitem da nota de
empenho?

X  Título:Material de Limpeza e Produto de Limpeza.

7 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?   Se sim, de quanto?

II – Regularidade Fiscal e Trabalhista SimNão  

1

Foi juntada e comprovada a regularidade
fiscal e trabalhista da contratada pela
utilização do SICAF ou retiradas nos sites
dos órgãos fiscalizadores pela
gestão/unidade gestora?

 x  SICAF (0993729)

III Valores, consumo por litro e
descontos em combustíveis    

1
Os valores destacados por evento de
abastecimento são compatíveis com as
tabelas da ANP e com o contrato?

   

2
Os consumos de combustíveis apurados
em relatórios próprios apresentados pelo
fornecedor são compatíveis com os do
veículo abastecido?

   

3 Há alternância de abastecimento entre os
postos de combustíveis cadastrados?    

4
Os descontos destacados pelo fornecedor
são iguais aos decorrentes da
licitação/contrato?

   

IV     Diligências ou Orientações junto a
Gestão/Unidade Gestora    

1 Há diligências prévias ao pagamento que
devem ser resolvidas junto à gestão?  X  

2 Se sim, descrever aqui:    

3
Se houver orientações, descrever aqui:

 
 X  

 OBS: Havendo indicações de preenchimento positivo no quadro IV, alerte-se
ao interessado no despacho de abertura deste formulário

Documento assinado eletronicamente por LENILDA DA PAZ BARROS, Técnico
Judiciário, em 23/12/2021, às 15:34, 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
0994288 e o código CRC 431F4F21.

0005164-07.2021.6.02.8000 0994288v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS004873 (0994287).

Observação:

À SGF,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive às verificações normativas
e contratuais porventura existentes no que se refere ao pagamento,
ressaltando o equívoco na informação do número da ns e seu link, no
Despacho SPPAC (0994288), em seu parágrafo inicial.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 24/12/2021, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994356 e o código CRC D644A08E.
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NOTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO

 

Procedimento de análise para pagamento da Seção de Gestão Financeira -
SGF/COFIN/SAD:

 

1. A documentação apresentado está regular?

Sim, conforme NLP SEALMOX e despacho SPPAC.

 

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

Sim, conforme NLP SEALMOX e despacho SPPAC.

 

3. Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à Fazenda Nacional, ao FGTS e TST estão atualizados?

Sim.

 

4. Observações:

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 30/12/2021, às 12:11, 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
0996357 e o código CRC B6D2CFBC.
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Nota de Verificação para Pagamento SGF 0996357         SEI 0005164-07.2021.6.02.8000 / pg. 359



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

 

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  30/12/21  12:15     NS                               USUARIO : ROGERIO_ROCHA  
  DATA EMISSAO      : 30Dez21   VALORIZACAO : 30Dez21  NUMERO  :
2021NS005127   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 19197721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA      
  TITULO DE CREDITO : 2021NP001106            DATA VENCIMENTO  : 24Dez21        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO. (OP 1763/2021)    
                                                                            
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        1.008,80
                                                                           
  LANCADO POR : 63544628449 -  ROGERIO_ROCHA     UG : 070011   30Dez21  
12:13

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 30/12/2021, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 07/01/2022, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996359 e o código CRC D5BCB44F.
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que a Portaria nº
528/2021 (0993407) foi publicada no DEJE/AL de 10 de janeiro de
2022, edição nº 2, págs. 8/9.

Documento assinado eletronicamente por MARIA RITA CORREIA LAURINDO DE
MACÊDO SOUTO, Assistente de Apoio Administrativo da Diretoria Geral, em
10/01/2022, às 15:20, 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
0998041 e o código CRC D6633F13.
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: papelariapratica@hotmail.com
Data: 12/01/2022 03:49 PM
Assunto: Envio da ARP nº 12/2021 para acompanhamento

 
Boa tarde!

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 12/2021, firmada com o TRE/AL, para acompanhamento das cláusulas ali
dispostas.

 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ARP nº 12-
2021.pdf

Tamanho:
9816k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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CERTIDÃO

Certifico, que, nesta data, registrei no SIAC (Sistema de
Acompanhamento de Contratos), a Ata de Registro de Preços nº
12/2021, como também, gestora e respectivos fiscais, designados
pela Portaria da Presidência 528/2021. Do que, para constar, eu,
Denise Maria de Araújo, lavrei a presente certidão, que segue
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 17/01/2022, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001052 e o código CRC D7FFEE83.
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Número 12/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo – material de limpeza
e produtos de higienização e material de proteção e segurança - dispenser para papel toalha

Processo SEI nº: 0005164-07.2021.6.02.8000

Ata 12/2021

Empresa: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº
19.197.721/0001-61

Data de publicação no DOU: 02/12/2021

Vigência: Até 02/12/2022

Valor total: R$ 3.783,00.

Documentos:

Ata 12/2021
 Publicação do Extrato da ATA no DOU

 Inteiro Teor do Processo SEI
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 17/01/2022, 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
1001102 e o código CRC 404DAF33.
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