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ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de designação de representantes para o acompanhamento e
fiscalização dos contratos administrativos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO as deliberações da Comissão Permanente de Planejamento de Eleições,
consubstanciadas nas atas constantes no processo SEI nº 0002787-63.2021.6.02.8000;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de parametrização das atividades a serem realizadas
para o perfeito deslinde das atividades preparatórias às Eleições de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Designar servidores para atuarem como responsáveis pela elaboração do termo de
referência e/ou projeto básico, bem como pela gestão do contrato respectivo, conforme descrição
abaixo:
I- Material gráfico e Confecção de cartilhas para as Eleições - MÔNICA MACIEL BRAGA DE
SOUZA e ALLAN FON ANDRADE;
II- Aquisição de material de expediente - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e ANTÔNIO
CARLOS LIMA CAVALCANTE;
III- Transporte auxiliar - FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS e JOSÉ JOEL
FERREIRA DE OLIVEIRA;
IV- Apoio técnico - DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO;
V- Contratação dos técnicos de urnas eletrônicas - ANDRÉ BONAPARTE SANTOS, SÉRGIO
VILELA MENEGAZ LIMA e LUCAS CAVALCANTI GOMES;
VI- Alimentação para mesários - RODRIGO FERREIRA MOURA, ANTÔNIO RITA DOS SANTOS
NETO e HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR;
VII- Concessão de alimentação aos membros, autoridades e servidores participantes das sessões
do Tribunal - KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS E LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO;
VIII- Fones de ouvido - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e ANTÔNIO CARLOS LIMA
CAVALCANTE;
IX- Água Mineral - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e ANTÔNIO CARLOS LIMA
CAVALCANTE;
X- Disponibilização de eletricistas para os Cartórios Eleitorais - MARCOS ANDRÉ MELO
TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA;
XI- Material Elétrico - MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA;

XII- Locação de geradores de energia elétrica - MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRAe ERIVALDO
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XII- Locação de geradores de energia elétrica - MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRAe ERIVALDO
JOSÉ DE SOUZA;
XIII- Coletes e Camisas personalizadas - FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA e ANA LÍVIA
NUNES DE SÁ PEREIRA;
XIV- Aquisição de faixas e cartazes - EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA;
XV- Rádios comunicadores - GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS;
XVI- Votação paralela - TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES e RENATA
FIGUEIREDO ATAÍDE;
XVII- Locação de veículos - JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA;
XVIII- Contratação de linhas telefônicas adicionais - JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO;
XIX- Fornecimento de combustível - FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS e JOSÉ
JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA;
XX- Distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas e mídias - ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR E LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA.
Art. 2º Instituir comissão composta pelos servidores:
a) Maurício Marcelino Alves;
b) Lisiana Teixeira Cintra;
c) Guilherme Machado Rebelo.
Parágrafo Único. A presente comissão terá por atribuição dar suporte aos gestores designados,
por meio do art.1º da presente Portaria, à elaboração das planilhas de composição de custos e
formação de preços.
Art. 3º Para os trabalhos de elaboração dos termos de referência e dos projetos básicos, os
servidores designados deverão considerar:
I- quantitativo atualizado de Zonas Eleitorais;
II- a possibilidade de realização de dois turnos nas Eleições;
III- os quantitativos de eleitores, seções eleitorais e locais de votação que poderão ser acrescidos
após o período final de alistamento;
IV- as diretrizes eventualmente fixadas pela Diretoria-Geral e/ou pela Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, instituída pela Portaria nº 129/2019;
V- consulta às Zonas Eleitorais acerca da jornada dos terceirizados e os respectivos meses de
prestação de serviços;
VI- os apontamentos constantes do Relatório de Avaliação das Eleições do ano de 2020 (evento nº
0856306), quanto aos contratos de suas respectivas responsabilidades.
Art. 4º Os servidores designados, por meio do art. 1º da presentes Portaria, deverão apresentar os
estudos preliminares das referidas contratações, até o dia 30 de julho de 2021.
Art. 5º Ficam dispensados os gestores contratatuais das atividades atinentes ao auxílio nos
Cartórios Eleitorais, nos dias que imediatamente antecedam às Eleições, bem como no dia do
referido pleito, salvo os atos inerentes à execução do contrato que venha a gerir.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
Maceió, 14 de junho de 2021.

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

AVISOS DE JULGAMENTO

AVISO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA - 23/06/2021

A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas torna pública a inclusão do
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A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas torna pública a inclusão do
processo abaixo na Pauta de JULGAMENTO do dia 23/06/2021, a partir das 15h, em Sessão de
Julgamento por Videoconferência, nos termos da Resolução TRE/AL nº 16.033/2020, c/c
Resolução TRE/AL 16.042/2020.
1º - RECURSO ELEITORAL PJE Nº 0600002-84.2021.6.02.0012 - RECURSO CONTRA A
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE.
PROCEDÊNCIA: PASSO DE CAMARAGIBE-AL (12ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL FELINI DE OLIVEIRA WANDERLEY
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES - AL0005865
ADVOGADO: FERNANDO ANTONIO JAMBO MUNIZ FALCAO - AL0005589
ADVOGADO: SAVIO LUCIO AZEVEDO MARTINS - AL5074
RECORRIDO: ELLISSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: JOSE RICARDO MORAES DE OMENA - AL0005618
ADVOGADO: FELIPE REBELO DE LIMA - AL0006916
ADVOGADO: ABDON ALMEIDA MOREIRA - AL0005903
ADVOGADO: DANIEL FELIPE BRABO MAGALHAES - AL0007339
ADVOGADO: ALESSANDRO JOSE DE OLIVEIRA PEIXOTO - AL0006126
ADVOGADO: JOSE LUCIANO BRITTO FILHO - AL0005594
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES - AL0006386
ADVOGADO: MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHAES - AL0004577
RECORRIDO: ADEILDO PETRUCIO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE RICARDO MORAES DE OMENA - AL0005618
ADVOGADO: FELIPE REBELO DE LIMA - AL0006916
ADVOGADO: ABDON ALMEIDA MOREIRA - AL0005903
ADVOGADO: DANIEL FELIPE BRABO MAGALHAES - AL0007339
ADVOGADO: ALESSANDRO JOSE DE OLIVEIRA PEIXOTO - AL0006126
ADVOGADO: JOSE LUCIANO BRITTO FILHO - AL0005594
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES - AL0006386
ADVOGADO: MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHAES - AL0004577
Para participar da Sessão de Julgamento, as partes e seus procuradores deverão utilizar o link
"https://us02web.zoom.us/j/83746157904?pwd=eGtMZk4rbisrMUdrYVl3cngwc3J1QT09" e seguir
as seguintes instruções:
- desativar áudio e vídeo, com exceção do causídico no momento da sustentação oral;
- os advogados que se habilitarem para fazer sustentação oral ou suscitar questões de fato
deverão aguardar o apregoamento do respectivo processo e a liberação de suas participações
para fazer uso da palavra;
- o uso de beca na sustentação oral por videoconferência não é obrigatório, mas os advogados
deverão observar as mesmas exigências de traje existentes para o ingresso nas salas de sessões
durante os julgamentos presenciais (por exemplo, terno e gravata para homens).
Por fim, esclarece que os advogados regularmente constituídos poderão requerer a realização de
sustentação oral, por videoconferência, mediante requerimento juntado aos autos do processo em
até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do julgamento, ou inscrição no site do Tribunal pelo
link "https://www.tre-al.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/cadastro-para-solicitacao-de-
sustentacao-oral".
Maceió, 16 de junho de 2021.
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária
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Memorando nº 625 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 27 de julho de 2021.

Para: SAD

Assunto: AQUISIÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES - ELEIÇÃO 2022

 

Sr. Secretário,
 
Como medida de comunicação eficiente entre as unidades

eleitorais e seu público alvo, o eleitor, sistematicamente à cada eleição
realizada, faz-se necessária a aquisição de Faixas e/ou Cartazes para
identificação eventual de mudança de local de votação.

Os quantitativos encontrarão arrimo na demanda de cada
cartório eleitoral , segundo as informações de cada unidade .

Como encadeamento de procedimentos , após a indicação de
demanda informada pelas unidades eleitorais, estas serão instadas a
determinar o conteúdo de cada informação, para que sejam evitados
contratempos quanto ao período de aquisição e confecção das referidas peças
informativas, dando margem ampla à entrega do material pretendido.

Em circunstâncias de regularidade, prevê-se encerrada a
captação de informações junto à unidades , no máximo, ao fim do primeito
trimestre do ano do pleito.

Dada a exigência legal, seguem-se a este evento introdutório, as
etapas de Estudos Preliminares (0922814 ) e Termo de Referência (0922817),
com vistas às eventuais observações que o incremente ou modifique por sua
conveniência e adequação.

Despiciendo informar da eficácia do método informativo e que ,
sobretudo, adequa-se pela baixa onerosidade ao erário.

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 29/07/2021, às 15:14, 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
0922810 e o código CRC 5711A518.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (IN nº 5/2017, Art.20, I)

 

Objeto: Aquisição de faixas informativas ao público em geral, sobre eventual
modificação e/ou realocação de local de votação.

 

1. DO OBJETIVO 

 

Contratação de Pessoa Jurídica apta a fornecer faixas informativas aos eleitores nas
diversas unidades eleitorais da capital e interior, na eventualidade de modificação ou
adaptação de local de votação.

 

2. DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO 

01
Contratação de Pessoa Jurídica, sob a modalidade de Registro de Preços, para
a confecção de Faixas para a devida comunicação entre as unidades eleitorais e
os eleitores, na eventualidade de mudança de local de votação.

 

2.1 DAS QUANTIDADES E ETAPAS DO PROCEDIMENTO (Art. 21 da IN nº
05/2017)

O quantitativo final para a aquisição será determinada pela demanda de cada unidade
eleitoral que será instada a informar as suas respectivas necessidades, devendo as
unidades solicitantes redigir o texto informativo de acordo com o padrão utilizado e
oportunizado por esta gestão.

Como meta de trabalho, no primeiro bimestre do ano do pleito, todos os cartórios
serão instados a se manisfestar no sentido de indicar a necessidade de cada unidade.

A princípio, com base na demanda apresentada no último pleito, estima-se a confecção
de 260 (duzentas e sessenta ) peças, sendo que o montante será devidamente
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ajustado após as informações quantos às demandas cartorárias.

Em momento posterior, haverá a indicação das informações objetivas de cada unidade
eleitoral.

Ultrapassadao o momento de indicação das respectivas demandas, os dados serão
consolidados em Termo de Referência terminativo, avançando à nova etapa do
processo de aquisição seguindo a tramitação procedimental vigente.

Projetamos que em circunstâncias normais todas as etapas serão vencidas com , ao
menos, 3 meses de antecedência ao pleito, inlcuindo nesta projeção a confecção de
nota de empenho respectiva.

 

3. DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS CUSTOS

 

Os custos devem ser realizados através de pesquisa de preços a ser realizada pela
SEIC.

 

4. DAS JUSTIFICATIVAS 

 

A cada pleito surge a necessidade, pela dinâmica de alocação de cada unidade eleitoral
de seus locais de votação, de orientação específica objetivando comunicação direta
com o seu público alvo, a fim de evitar desinformação entre os eleitores, otimizando o
processo de votação.

 

5. GESTÃO CONTRATUAL

 

Em virtude da designação ínsita à Portaria Presidência nº 260/2021 TRE-
AL/PRE/DG/GDG, restou designado o servidor EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, lotado na
SEPAT\TRE-AL, sob matrícula 3092R091, para atos de elaboração de Justificativa de
Demanda, Estudos Preliminares e todos os atos de gestão que permeiam a
contratação em tela.

 

6.DESTINAÇÃO FINAL DO BEM

À título de sugestão, recomendamos que as faixas devidamente distribuídas, após o
término do pleito, fiquem sob os cuidados de cada unidade eleitoral solicitante, para que
haja, em tempo oportuno, o seu descarte, vez que a sua destinação se exaure, s.m.j,
findo o pleito.

Tem-se notado que as faixas são devolvidas à SEALMOX após o pleito, sem haver
justificativa alguma para a sua devolução. O bem em tela é por sua natureza,  de
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consumo, e este se exaure com a seu uso, no caso específico, após alcançado o seu
objetivo.

As eventuais devoluções terminam por, via de regra, mobilizar unidade do Tribunal, 
podendo gerar custos para devolver o material que pode ser tratado oportunamente
em cada unidade eleitoral para fins de descarte.

 

 

Maceió/AL, 30 de julho de 2021.

 

Edney Vieira de Almeida
Seção de Patrimônio - SEPAT

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 29/07/2021, às 20:02, 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
0922814 e o código CRC DE416216.

0005388-42.2021.6.02.8000 0922814v54
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO:

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de
faixas, para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado de
Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito 2022.

2. JUSTIFICATIVA:

a) Proporcionar condições adequadas para instalação de Seções Eleitorais do Estado
atendendo as necessidades do Pleito 2022;

b) Necessidade de divulgação das eventuais alterações de locais de votação/seção
eleitoral promovidas para o Pleito de 2022 nos diversos prédios públicos
disponibilizados à Justiça Eleitoral.

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido dada a facilidade de manuseio,
transporte e por serem materiais de menor custo.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. As faixas deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, com o uso de
tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter acabamento com barras
de madeira dupla nas suas extremidades, de modo a permitir que sejam
estendidos permitindo sua perfeita leitura;

b. Os materiais, tributos, encargos, equipamentos de proteção individual ou coletiva
(EPI e EPC), a mão de obra e entrega no local indicado deverão estar inclusos no
custo total e ser fornecido pela CONTRATADA e sob sua exclusiva
responsabilidade;

c. O julgamento das propostas será por preço global (lote único).

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

a. Estima-se que serão necessárias, no máximo, 350 (trezentas e cinquenta) faixas
em tecido (bramante ou morim), para os municípios relacionados no anexo II,
montadas com acabamento de madeira duplo nas extremidades;

b. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm;
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c. O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam
ser usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se
houver;

d. A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa qualidade, suas
extremidades deverão ser serradas, sem pontas que possam ferir ou lesionar
aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a
possibilitar sua clara leitura

e. As faixas deverão ser dotadas de 4 (quatro) cordões de nylon (polietileno) ou
material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento de 3 metros cada, para
permitir a sua afixação,

f. As faixas serão confeccionadas em 2 (dois) modelos, conforme anexo III deste
termo de referência.

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO:

5.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo (também conhecida por
Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das
13h00 às 17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para quantidades até 100
(cem) faixas; de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100 (cem) faixas;

5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para
confirmação do recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone deste
TRE/AL;

5.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota
de empenho pela beneficiária;

5.3. Os materiais serão inspecionados por ocasião de seu recebimento na Seção de
Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do que foi cotado e/ou
que esteja em desacordo com a descrição do material constante neste termo de
referência, com defeito de fabricação, avarias, manchas de tinta ou, ainda, divergente
da amostra retida, ficando a beneficiária do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e
substitui-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o
TRE/AL;

5.3.1. As faixas deverão estar especificadas individualmente (no verso ou com algum
material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela
pertence), antes de abri-la para conferência;

5.4. O material deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em que as
Zonas Eleitorais informarem suas demandas.

6. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente da
contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva
Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;
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a. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada no mesmo prazo de 10
(dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor do contrato;

b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal do Brasil.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual,
na hipótese de atraso injustificado;

c. Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir
sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de
contrato;

d. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, descredenciamento no SICAF, ou no sistema de cadastramento de
fornecedores, pelo prazo de até 5(cinco) anos, caso convocado dentro do prazo
de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certam e, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme previsto
no art.7ºda Lei nº10.520/2002;

8.2A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

8.3As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.

ANEXO I

 

PROPOSTA DE PREÇOS
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OBJETO: CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PANO

 

Item Descrição do Material Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total

1

Faixa em tecido (bramante ou morim) de
boa qualidade, com comprimento mínimo
de 3,0 m e largura mínima de 80 cm, com
acabamento de madeira duplo nas
extremidades, de boa qualidade e com
pontas serradas

 

 
  

 

Empresa:________________________________________CNPJ:________________

 

Endereço:____________________________________________________________

 

Telefone: ___________________

 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias

 

Fica a presente empresa ciente das condições estabelecidas no Termo de Referência,
estando de acordo com o mesmo para o fornecimento dos itens.

 

INCLUSO NO VALOR TOTAL TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS, MATERIAIS, MÃO DE
OBRA E DESPESAS COM ENTREGA.

 

Maceió, _____ de ________ de 2020.
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_____________________________________

Carimbo e assinatura do representante legal

 

ANEXO II

 

DISTRIBUIÇÃO DAS FAIXAS

 

MUNICÍPIO QUANTIDADE DE FAIXAS

Anadia a se indicar

Atalaia a se indicar

Arapiraca a se indicar

Barra de São Miguel a se indicar

Batalha a se indicar

Belém a se indicar

Belo Monte a se indicar

Boca da Mata a se indicar

Cacimbinhas a se indicar

Campo Alegre a se indicar

Campo Grande a se indicar

Canapi a se indicar
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Chã Preta a se indicar

Coruripe a se indicar

Craíbas a se indicar

Delmiro Gouveia a se indicar

Feira Grande a se indicar

Flexeiras a se indicar

Igaci a se indicar

Japaratinga a se indicar

Joaquim Gomes a se indicar

Junqueiro a se indicar

Limoeiro de Anadia a se indicar

Maceió a se indicar

Maragogi a se indicar

Maravilha a se indicar

Marechal Deodoro a se indicar

Mata Grande a se indicar

Matriz de Camaragibe a se indicar
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Messias a se indicar

Monteirópolis a se indicar

Olho D’Água das Flores a se indicar

Ouro Branco a se indicar

Palestina a se indicar

Palmeira dos Índios a se indicar

Pão de Açúcar a se indicar

Passo de Camaragibe a se indicar

Paulo Jacinto a se indicar

Penedo a se indicar

Pilar a se indicar

Piranhas a se indicar

Poço das Trincheiras a se indicar

Porto Calvo a se indicar

Porto de Pedras a se indicar

Quebrangulo a se indicar

Rio Largo a se indicar

Termo de Referência SEPAT 0922817         SEI 0005388-42.2021.6.02.8000 / pg. 16



Santana do Ipanema a se indicar

São José da Tapera a se indicar

São Luís do Quitunde a se indicar

São Miguel dos Campos a se indicar

São Miguel dos Milagres a se indicar

Senador Rui Palmeira a se indicar

Teotônio Vilela a se indicar

 

                                                                                                 ANEXO III

 

MODELOS:

FAIXAS DA XXXª ZONA ELEITORAL

 

SOLICITADAS UM TOTAL DE: xx (xxxxxxx) FAIXAS DE ACORDO COM OS
MODELOS ABAIXO:

 

MODELO 01: (determinar a quantidade) faixa(s)

 

TRE INFORMA:

AS SEÇÕES XX, WW e ZZ ESTÃO (nome do novo local de votação),

(endereço do novo local de votação).

 

MODELO 02: (determinar a quantidade) faixa(s)
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TRE INFORMA:

ESTÃO NESTE LOCAL AS SEÇÕES XX, WW e ZZ QUE FUNCIONAVAM
NO (nome do antigo local de votação).

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 29/07/2021, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0922817 e o código CRC F81819A0.

0005388-42.2021.6.02.8000 0922817v10
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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 julho de 2021.
À SAD,
 
Sr. Secretário,
 
Sob a determinação do Art.4º da Portaria

Presidência nº 260/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG (0922808),
onde este subscritor restou designado como gestor do
contrato (Art. 1º, XIV) referente a aquisição de faixas e
cartazes para o Pleito Eleitoral de 2022, submeto à apreciação
superior, as devidas manifestações quanto a oportunidade e
conveniência da prefalada contratação, para que, após
análises e eventuais apontamentos, seja dado prosseguimento
ao feito.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 29/07/2021, às 15:15, 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
0922819 e o código CRC 243A2369.

0005388-42.2021.6.02.8000 0922819v1

Despacho SEPAT 0922819         SEI 0005388-42.2021.6.02.8000 / pg. 19



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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao disposto no art. 4º da Portaria

Presiência nº 260/2021 (doc. 0924807 do PA 0002787-
63.2021.6.02.8000), submeto à consideração superior de
Vossa Senhoria os estudos iniciais e termo de referência
preliminar elaborados pelo gestor designado para a aquisição
de faixas indicativas (art. 1º, XIV), para apreciação da
Comissão Permanente de Planejamento das Eleições.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/08/2021, 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
0925625 e o código CRC 32B11C39.

0005388-42.2021.6.02.8000 0925625v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2021.
À AGE, 
 
Para ciência do Termo de Referência (0922817) -

Confecção de faixas, para apoio às atividades de Seções
Eleitorais nos municípios do Estado de Alagoas, atendendo a
ampla divulgação do Pleito 2022. - e inclusão na pauta da
reunião agendada para o próximo dia 06 de agosto, às
9h30min.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/08/2021, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925797 e o código CRC 3CBF9E0D.

0005388-42.2021.6.02.8000 0925797v1
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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.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informo que por ocasião da reunião da Comissão

Permanente de Planejamento das Eleições, ocorrida no dia
06/08/2021, às 9h30, cuja Ata encontra-se em processo de
elaboração e assinatura (0927193). restou deliberado que o presente
processo deveria retornar à análise dos gestores responsáveis para
que façam o contejo com a contratação respectiva da eleição
anterior, informando o que há de inovação para que a Comissão
analise de forma objetiva o Termo de Referência.

Ante o exposto, sugiro encaminhamento para
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 06/08/2021, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 06/08/2021, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 06/08/2021, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0926828 e o código CRC C407224D.

0005388-42.2021.6.02.8000 0926828v1
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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 agosto de 2021.
Em face do que deliberado na reunião da Comissão

Permanente de Planejamento das Eleições, ocorrida no dia
06/08/2021, consoante informado no Despacho AGE 0926828,
determino o encaminhamento dos autos ao gestor designado
para aquisição de faixas e cartazes para as providêncas
constantes no referido expediente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/08/2021, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928052 e o código CRC 0C5E2A97.

0005388-42.2021.6.02.8000 0928052v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
Sr. Assessor,
 
Apresento as devidas escusas quanto ao tempo de

resposta, muito em função das atribuições de substituição de
chefia que se impuseram e que, no setor, por dias, era o único
servidor em função dos afastamentos dos demais servidores
ora lotados nesta SEPAT.

Informo que a estratégia a ser adotada no
procedimento de aquisição de faixas/cartazes para o pleito de
2022, terá por norte a tramitação do processo anterior no que
concerne às carcterísticas do produto a ser adquirido,
seguindo-lhes padrões quanto ao material utilizado e
dimensões determinadas. O TR que serviu de modelo
(0922817) é exatamente aquele confeccionado no pleito
anterior, sendo por este gestor observado que a alteração dar-
se-á no quantitivo a ser contratado, o que dependerá,
exclusivamente, da demanda das unidades eleitorais. O item 4
do referido TR, então, sofrerá a devida adequação em seu
modelo final.

Em sendo o primeiro contato deste gestor com
múnus desta natureza, impõe-se a prudência de captarmos os
modelos e padrões adotados anteriormente, sobretudo sob a
observação de que o procedimento restou eficaz, ao menos
quanto ao seu objetivo, sendo necessária adoção de agenda
controlada para os eventos que se sucedem.

Informamos , outrossim, que será adotada a maior
brevidade possível quanto ao contato com cada potencial
unidade demandante para que tenhamos o maior tempo
possível para a aquisição e recebimento do produto, evitando-
se os atropelos constantes a cada pleito, seja pela demora na
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entrega e, por vezes, pela alta demanda de serviço, na demora
do processo de compra.

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 03/09/2021, às 08:05, 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
0940448 e o código CRC C2DDE1F1.

0005388-42.2021.6.02.8000 0940448v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
 
Em face das ponderações retro acostadas, faz-se

necessário envio à CPPE para análise do TR 0922817, razão
pela qual promovo o encaminhamento à Comissão, em face de
reunião agendada para o dia 08 de setembro.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 03/09/2021, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941116 e o código CRC 81F09888.

0005388-42.2021.6.02.8000 0941116v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Por ocasião da reunião da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, que teve lugar na presente data e cuja
ATA encontra-se em fase de elaboração e assinatura (0946817),
deliberou-se no sentido de se diligenciar o envio do presente
processo à SAD para se manifestar sobre as formalidades legais
da contratação, aprovando ou determinando a retificação do TR, de
modo que, na próxima semana, a Comissão voltaria a debruçar-se
sobre essa temática, para analisar a obediência à logística definida.  

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa
Senhoria para envio à SAD, de acordo com a deliberação acima
especificada.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 20/09/2021, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 20/09/2021, às 17:44, 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
0947109 e o código CRC 06B3F471.

0005388-42.2021.6.02.8000 0947109v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho AGE 0947109, faço

encaminhar os autos eletrônicos à Secretaria de
Administração para a adoção de providências, nos exatos
termos deliberados pela Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, em reunião ocorrida em 20 de
setembro do fluente ano.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2021, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947744 e o código CRC E521011F.

0005388-42.2021.6.02.8000 0947744v1
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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 setembro de 2021.
 
 
À SEPAT
 
Senhor Gestor,
 
Em análise preliminar do Termo de Referência SEPAT,

0922817, observou-se a ausência de critérios de sustentabilidade
para a contratação instruída neste procedimento.

 
Nesse sentido, faz-se necessária a devolução dos

presentes autos para inclusão, conforme o caso, dos referidos
critérios de sustentabilidade.

 
Caso essa gestão entenda pela não adoção dos citados

critérios, não obstante o assentado no Parágrafo Único, Art. 2.º, do
Decreto n.º 7.746/2012, que regulamenta o dispositivo legal
pertinente (Art. 3.º, da Lei 8.666/93), ressaltamos a necessidade
de fundamentar os motivos da escolha.

 
A título de orientação, informo que no evento 0952028,

consta um Guia da AGU, que trata de contratações sustentáveis que
pode servir de norte para o levantamento dos referidos critérios.

 
Por fim, colocamo-nos à disposição para dirimir eventuais

dúvidas.
 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2021, às 16:29, 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
0952423 e o código CRC B2BBECF1.

0005388-42.2021.6.02.8000 0952423v1
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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:

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de
faixas, para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado de
Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito 2022.

2. JUSTIFICATIVA:

a) Proporcionar condições adequadas para instalação de Seções Eleitorais do Estado
atendendo as necessidades do Pleito 2022;

b) Necessidade de divulgação das eventuais alterações de locais de votação/seção
eleitoral promovidas para o Pleito de 2022 nos diversos prédios públicos
disponibilizados à Justiça Eleitoral.

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido dada a facilidade de manuseio,
transporte e por serem materiais de menor custo.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. As faixas deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, com o uso de
tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter acabamento com barras
de madeira dupla nas suas extremidades, de modo a permitir que sejam
estendidos permitindo sua perfeita leitura;

b. Os materiais, tributos, encargos, equipamentos de proteção individual ou coletiva
(EPI e EPC), a mão de obra e entrega no local indicado deverão estar inclusos no
custo total e ser fornecido pela CONTRATADA e sob sua exclusiva
responsabilidade;

c. O julgamento das propostas será por preço global (lote único).

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

a. Estima-se que serão necessárias, no máximo, 350 (trezentas e cinquenta) faixas
em tecido (bramante ou morim), para os municípios relacionados no anexo II,
montadas com acabamento de madeira duplo nas extremidades;

b. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm;

c. O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam
ser usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se
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houver;

d. A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa qualidade, suas
extremidades deverão ser serradas, sem pontas que possam ferir ou lesionar
aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a
possibilitar sua clara leitura

e. As faixas deverão ser dotadas de 4 (quatro) cordões de nylon (polietileno) ou
material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento de 3 metros cada, para
permitir a sua afixação,

f. As faixas serão confeccionadas em 2 (dois) modelos, conforme anexo III deste
termo de referência.

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO:

5.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo (também conhecida por
Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário das
13h00 às 17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para quantidades até 100
(cem) faixas; de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100 (cem) faixas;

5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para
confirmação do recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone deste
TRE/AL;

5.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota
de empenho pela beneficiária;

5.3. Os materiais serão inspecionados por ocasião de seu recebimento na Seção de
Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do que foi cotado e/ou
que esteja em desacordo com a descrição do material constante neste termo de
referência, com defeito de fabricação, avarias, manchas de tinta ou, ainda, divergente
da amostra retida, ficando a beneficiária do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e
substitui-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o
TRE/AL;

5.3.1. As faixas deverão estar especificadas individualmente (no verso ou com algum
material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela
pertence), antes de abri-la para conferência;

5.4. O material deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em que as
Zonas Eleitorais informarem suas demandas.

6. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente da
contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva
Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

a. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada no mesmo prazo de 10
(dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor do contrato;
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b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal do Brasil.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1- O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual,
na hipótese de atraso injustificado;

c. Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir
sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de
contrato;

d. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, descredenciamento no SICAF, ou no sistema de cadastramento de
fornecedores, pelo prazo de até 5(cinco) anos, caso convocado dentro do prazo
de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certam e, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme previsto
no art.7ºda Lei nº10.520/2002;

8.2 - A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

8.3 - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS

10.1- Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a
geração excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da responsabilidade
ambiental desejáveis.

10.2 - Todos os materiais devem ser acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis ou reciclado, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
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ANEXO I

 

PROPOSTA DE PREÇOS

 

OBJETO: CONFECÇÃO DE FAIXAS DE PANO

 

Item Descrição do Material Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total

1

Faixa em tecido (bramante ou morim) de
boa qualidade, com comprimento mínimo
de 3,0 m e largura mínima de 80 cm, com
acabamento de madeira duplo nas
extremidades, de boa qualidade e com
pontas serradas

 

 
  

 

Empresa:________________________________________CNPJ:________________

 

Endereço:____________________________________________________________

 

Telefone: ___________________

 

Validade da proposta: 30 (trinta) dias

 

Fica a presente empresa ciente das condições estabelecidas no Termo de Referência,
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estando de acordo com o mesmo para o fornecimento dos itens.

 

INCLUSO NO VALOR TOTAL TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS, MATERIAIS, MÃO DE
OBRA E DESPESAS COM ENTREGA.

 

Maceió, _____ de ________ de 2020.

_____________________________________

Carimbo e assinatura do representante legal

 

ANEXO II

 

DISTRIBUIÇÃO DAS FAIXAS

 

MUNICÍPIO QUANTIDADE DE FAIXAS

Anadia a se indicar

Atalaia a se indicar

Arapiraca a se indicar

Barra de São Miguel a se indicar

Batalha a se indicar

Belém a se indicar

Belo Monte a se indicar

Boca da Mata a se indicar
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Cacimbinhas a se indicar

Campo Alegre a se indicar

Campo Grande a se indicar

Canapi a se indicar

Chã Preta a se indicar

Coruripe a se indicar

Craíbas a se indicar

Delmiro Gouveia a se indicar

Feira Grande a se indicar

Flexeiras a se indicar

Igaci a se indicar

Japaratinga a se indicar

Joaquim Gomes a se indicar

Junqueiro a se indicar

Limoeiro de Anadia a se indicar

Maceió a se indicar

Maragogi a se indicar

Maravilha a se indicar
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Marechal Deodoro a se indicar

Mata Grande a se indicar

Matriz de Camaragibe a se indicar

Messias a se indicar

Monteirópolis a se indicar

Olho D’Água das Flores a se indicar

Ouro Branco a se indicar

Palestina a se indicar

Palmeira dos Índios a se indicar

Pão de Açúcar a se indicar

Passo de Camaragibe a se indicar

Paulo Jacinto a se indicar

Penedo a se indicar

Pilar a se indicar

Piranhas a se indicar

Poço das Trincheiras a se indicar

Porto Calvo a se indicar
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Porto de Pedras a se indicar

Quebrangulo a se indicar

Rio Largo a se indicar

Santana do Ipanema a se indicar

São José da Tapera a se indicar

São Luís do Quitunde a se indicar

São Miguel dos Campos a se indicar

São Miguel dos Milagres a se indicar

Senador Rui Palmeira a se indicar

Teotônio Vilela a se indicar

 

                                                                                                 ANEXO III

 

MODELOS:

FAIXAS DA XXXª ZONA ELEITORAL

 

SOLICITADAS UM TOTAL DE: xx (xxxxxxx) FAIXAS DE ACORDO COM OS
MODELOS ABAIXO:

 

MODELO 01: (determinar a quantidade) faixa(s)
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TRE INFORMA:

AS SEÇÕES XX, WW e ZZ ESTÃO (nome do novo local de votação),

(endereço do novo local de votação).

 

MODELO 02: (determinar a quantidade) faixa(s)

 

TRE INFORMA:

ESTÃO NESTE LOCAL AS SEÇÕES XX, WW e ZZ QUE FUNCIONAVAM
NO (nome do antigo local de votação).

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 11/11/2021, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972306 e o código CRC 4A70A7F5.

0005388-42.2021.6.02.8000 0972306v6
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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.
Ao
Ilmoº Secretário de Administração do TRE-AL
 
Sr. Secretário,
 
Apraz-me cumprimentá-lo e ato contínuo, em

atenção ao despacho GSAD 0952423, remeto para análise,
novo Termo de Referência, desta vez, com a inserção de
crtiério de sustentabilidade necessário e devidamente
apontado nos autos.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 11/11/2021, às 14:46, 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
0972369 e o código CRC F65D9528.

0005388-42.2021.6.02.8000 0972369v1
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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 novembro de 2021.
Tendo em vista os ajustes promovidos

(doc. 0972369), aprovo o Termo de Referência
SEPAT 0972306 e remeto o feito à SEIC, em atenção ao
disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/11/2021, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973384 e o código CRC DC785629.

0005388-42.2021.6.02.8000 0973384v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
À  COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Os presentes autos vieram a esta unidade para cotação

de faixas informativas, para apoio às Eleições Gerais 2022, em todo
Estado de Alagoas.

 
Esta unidade utilizou as propostas constantes nos autos

nº 0005969-94.2021.6.02.8020, de agosto deste ano,  para
divulgação das Eleições Suplementares 2021 no município de Campo
Grande/AL,  20ª Zona Eleitoral, onde foi realizada pesquisa de preços
para objeto idêntico, seguindo recomendação  do inciso IV do art. 5º,
da IN nº 73/2020. Além disso, foram coletadas novas propostas junto
a fornecedores locais.

 
Ressalve-se que ante a natureza artesanal dos serviços,

não foram obtidas propostas formais, utilizando-se capturas de telas
do aplicativo whatsapp e informação da respectiva zona eleitoral,
para demonstrar os valores coletados. Assim, utilizando-se a
média aritmética das propostas coletadas, chega-se aos
seguintes valores:

 
PRESTADOR QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL
ANTÔNIO FAIXAS 0933794

350
 

R$ 70,00 R$ 24.500,00
NILDSON FAIXAS 0933813 R$ 125,00 R$ 43.750,00
GRÁFICA DA HORA 0933583 R$ 60,00 R$ 21.000,00
MAX FAIXAS 0973701 R$ 85,00 R$ 29.750,00
VALOR MÉDIO ESTIMADO R$ 85,00 R$ 29.750,00
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CatMat sugerido: 447260 - FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS.

 
 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, tendo em vista
o Termo de Referência 0968069 e 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.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 16/11/2021, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/11/2021, às 15:18, 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
0973662 e o código CRC 8A3A5FF7.

0005388-42.2021.6.02.8000 0973662v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4267 - TRE-AL/20ª ZE

Ao Gabinete da GSAD,

Segue o orçamento abaixo, informado através de contato telefônico pelo responsável
Manoel Cícero dos Santos Junior DA "GRÁFICA DA HORA" em Traipu/AL:

"GRÁFICA DA HORA" - CNPJ 256.947.91.0001-28 

Endereço: Praça Coronel neto, 101, Centro, Traipu, Alagoas.

Responsável: Manoel Cícero dos Santos Junior.  

Telefone: (82) 98124-5287

Orçamento:

- 9 (nove) faixas: Total R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Ou seja, cada faixa
saiu por R$ 60,00.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SANTOS DE ARAÚJO, Chefe de Cartório
Substituto, em 19/08/2021, às 17:32, 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 0933583 e o código CRC D1564E44.

0005969-94.2021.6.02.8020 0933583v10
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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 SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0973662, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/11/2021, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975129 e o código CRC CCB094FB.

0005388-42.2021.6.02.8000 0975129v1
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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 novembro de 2021.
Estimada a despesa (doc. 0973662), solicito à

COFIN declare, para efeito do disposto no art. 14 da Lei nº
8.666/93, a conformidade orçamentária da despesa
estimada com a respectiva dotação orçamentária e, ainda, se
esse valor pode ser suportado à conta do duodécimo a ser
liberado em face do disposto no art. 63, da Lei nº 14.149/2021
(LDO 20222).

Declarada a compatibilidade, a SLC deverá elaborar
a minuta do edital e submetê-la à aprovação da AJ-DG.

Em caso de insuficiência da dotação específica, os
autos deverão retornar ao gestor, para avaliar a possibilidade
de se redimensionar o objeto.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2021, às 00:30, 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
0975797 e o código CRC 255B1366.

0005388-42.2021.6.02.8000 0975797v1
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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 novembro de 2021.
À SGO,
 
Em face do despacho GSAD (0975797), solicitamos

que seja avaliado e declarado se a despesa estimada está de
acordo com a dotação orçamentária.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/11/2021, às 12:59,
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
0976289 e o código CRC 84B655AC.

0005388-42.2021.6.02.8000 0976289v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À COFIN e SAD,

 

 
 

1. A SAD pediu aferir a estimativa de contratação
de confecção de faixas (TR doc 0972306 para as eleições de
2022 com o que foi programado no respectivo orçamento de
pleitos (doc. 0883229; fl. 7 proc 0013147-91.2020.6.02.8000):

 
Programado: R$ 5.799,00
Estimado: R$29.750,00 (doc. 0973662)
Deficit (programado - estimado): R$ 23.951,00
 
 
2. Comparando os dados acima temos, por ora, um

deficit expressivo para o item. Assim, sugerimos avaliação
Superior quanto a possibilidade de uso de outros valores
lançados pela mesma para a proposta de pleitos de 2022
(doc. 0940476) para complementar a diferença de valor neste
momento.

 
3. Por fim, em relação à execução da despesa por

duodécimos, entendemos que não é o caso das despesas com
pleitos eleitorais, pois o inciso V do art. 63 da Lei 14.194/2021
(LDO 2022) excepciona tal situação (O projeto de Lei
Orçamentária Anual poderá ser totalmente executado para o
seu atendimento).
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Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 22/11/2021, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 22/11/2021, às 17:22, 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
0976328 e o código CRC D39BAAEE.

0005388-42.2021.6.02.8000 0976328v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
Ao GSAD.
 
Sr. Secretário,
 
Remeto o presente procedimento para ciência do

Despacho SGO 0976328.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/11/2021, às 13:44,
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
0977459 e o código CRC 23D1523C.

0005388-42.2021.6.02.8000 0977459v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
Em face do Despacho SGO 0976328, remeto os

autos à SEPAT (Gestor designado), para ajustar à proposição
no sentido de conformá-la à previsão orçamentária.

Em paralelo, peço vênia para evoluir o feito à
Diretoria-Geral, com a sugestão de que a CPPE encaminhe
comunicado aos gestores designados dando-lhes ciência da
Proposta Orçamentária de Pleitos Eleitorais, conforme consta
do doc. 0883229; fls. 11 e 12, Proc. SEI 0013147-
91.2020.6.02.8000, para que reavaliem as respectivas
proposições, adequando-as, no que possível, aos limites
orçamentários assinalados.

Registre-se ainda, como bem frisado no citado
Despacho SGO 0976328, a execução provisória das despesas
relativas a Pleitos Eleitorais de que trata o inciso V do art. 63
da Lei nº 14.194/2021 (e não Lei nº 14.149/2021, conforme
consta do Despacho GSAD 0975797) não se limita ao regime
de duodécimo, este restrito às programações indicadas no
inciso VIII do citado dispositivo legal, a saber: outras
despesas correntes de caráter inadiável não autorizadas nos
demais incisos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2021, às 23:41, 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
0977971 e o código CRC A6BFA190.

0005388-42.2021.6.02.8000 0977971v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
 
Em face do Despacho GSAD (0977971), encaminho

os autos aos gestores designados, para ciência da Proposta
Orçamentária de Pleitos Eleitorais, (0883229; fls. 11 e 12), a
fim de reavaliar as respectivas proposições, adequando-as, no
que possível, aos limites orçamentários indicados.

As respostas devem ser encaminhadas à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, que ficará
responsável por sua compilação.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/11/2021, às 18:17, 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
0978334 e o código CRC 7D0448B8.

0005388-42.2021.6.02.8000 0978334v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
Ao Ilmoº Secretário de Administração do TRE-AL
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao r. despacho 0977971, cumpre-nos

tecer algumas observações e ao fim requerer o que segue:
 
1. Como anteriormente manifestado em minhas

razões iniciais 0940448, a confecção do TR 0972306,
sobretudo quanto a demanda (quantitativo a ser adquirido),
tomou por base o feito anterior, salientando-se que tal
número sofrerá ajuste em função das manifestações das
unidades interessadas, porque é da natureza do feito que os
números sejam consolidados pelas unidades demandantes;

2. Assim, o quantitativo de 350 (trezentas e
cinquenta unidades) inicialmente informado para fins de
formalidades na confecção do referido termo, note-se,
atendeu a circunstâncias extraordinárias, momento em que
houve um número maior de ajustes de locais de votação, seja
por conta do efeito pandemia, seja pelo fato de que  por
cessão de urnas, os locais de votação foram, em
muito, condensados, gerando a necessidade de que um maior
número de informações fossem prestadas à população.
Acredita-se que os quantitativos anteriormente adotados
ocorreu em função das circunstâncias singulares que
envolveram o pleito passado e que haverá um decréscimo
significativo na demanda;

3. Apesar da dinâmica das necessidades de cada
unidade, este gestor já observava a necessidade de que fosse
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adotada uma agenda no sentido de que os cartórios eleitorais
viessem a se manifestar quanto as suas necessidades, e para
tanto restou estabelecido por esta gestão que aqueles seriam
contactados para que prestassem esclarecimentos até no
máximo dia 31 de janeiro de 2022, devendo, sem dúvida,
redundar em número mais próximo à realidade do pleito.

4. Ao seguir um agendamento, buscamos que as
tratativas de aquisição tenham termo final, no máximo, ao
final do mês de março de 2022, para que sejam afastados os
incovenientes de uma aquisição muito próxima à eleição,
mormente pelo fato de que, na prática, gera problemas de
logística quanto a distribuição das faixas.

Assim, solicito de V.Sª, e com a devida
observação/aquiescência da Comissão pertinente, que no caso
em concreto, os quantitativos sejam devidamente informados
no prazo indicado, qual seja, final do mês de janeiro de 2022,
quando deve haver a devida manifestação de cada unidade
demandante.

 
 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 25/11/2021, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979186 e o código CRC C5A1D6B1.

0005388-42.2021.6.02.8000 0979186v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista os abalizados argumentos do gestor

designado (doc. 0979186) em face da questão orçamentária
suscitada (docs. 0976328 e 0977971), submeto os presentes
autos à consideração superior de Vossa Senhoria, pedindo
vênia para sugerir o encaminhamento da questão à apreciação
da CPPE, com vistas à aprovação do cronograma indicado
pelo gestor.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2021, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979335 e o código CRC 1024325D.

0005388-42.2021.6.02.8000 0979335v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
À CPPE para análise e aprovação do cronograma

indicado pelo gestor, na forma do Despacho GSAD (0979335).
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/11/2021, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979442 e o código CRC 13C1FB8B.

0005388-42.2021.6.02.8000 0979442v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
De ordem, registra-se que os membros da Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições deliberaram no seguinte
sentido (1002971):

"Aprovar a programação indicada pelo gestor no
Despacho SEPAT 0979186, no sentido de se aguardar as respostas
dos cartórios até o dia 31/01, adequação do TR e demais medidas
necessárias no sentido de concluir a tramitação até o final de março
próximo."

Em sendo assim, encaminho os presentes autos para os
fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 12:26, 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
1003312 e o código CRC 882EAEE1.

0005388-42.2021.6.02.8000 1003312v1
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INFORMAÇÃO Nº 349 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Informo que, nesta data, restou enviado o e-mail de consulta de
demanda aos cartórios eleitorais deste Tribunal, solicitando a todas as
unidades que prestassem as devidas informações até o dia 11 de fevereiro do
corrente ano.

Informo, outrossim, que só nesta data fora enviado o citado e-
mail pelo fato de que este gestor esteve afastado de suas funções laborais no
período de 07/01/2022 até o dia 16/01/2022 em função de problemas de saúde e
do dia 17/01/2022 até o dia 26/01/2022 em função do gozo de férias,
retornando, hoje, aos trabalhos.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 27/01/2022, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1005684 e o código CRC D8F99318.

0005388-42.2021.6.02.8000 1005684v2
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Mensagem

Pasta de destino Caixa de Entrada  Copiar  Mover

De: "Cartorio da 29ª Zona Eleitoral" <ze0029@tre-al.jus.br> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 28/01/2022 09:18 AM
Assunto:Re: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022

edneyalmeida@tre-al.jus.br
Lista de Mensagens
Mensagem Anterior
Próxima Mensagem
Próxima não lida
Responder ao Remetente
Responder a Todos

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

Prezado Edney,
 
Conforme solicitado, e em virtude do fechamento do cadastro de eleitores ocorrer em 4 de maio deste ano, com
pontuais situações futuras (agregação ou transferência de seções ou locais de votação), estimo um quantitativo de 04
(quatro) faixas para serem utilizadas por esta 29ª Zona.
 
Atenciosamente,
 
Fábio Augusto
29ª Zona Eleitoral-Batalha/AL
Fones: (82) 2122-7684 / 99949-0470
 

From: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
 To: "cartorios-capital Mailing List" <cartorios-capital@tre-al.jus.br>, "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-

interior@tre-al.jus.br>
 Date: Thu, 27 Jan 2022 16:51:47 -0300

 Subject: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022
  

Sr(a)(s), chefes de cartório.
Este subscritor foi designado gestor do contrato de aquisição de Faixas e Cartazes do
Pleito/2022. (SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000).
Seguindo os procedimentos adotados em anos anteriores, e sob determinação da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, resta necessária a consulta a cada unidade eleitoral
acerca da demanda de aquisição de faixas para que seja dado prosseguimento ao processo de
aquisição.
No mesmo sentido, no processo indicado,(SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000), há de serem
observados no evento 0922817 (Termo de Referência em seu anexo III), os modelos em que os
cartórios devem fazer as devidas inscrições dos locais que terão faixas (textos das faixas) e
devem ser enviadas, também, no referido processo acima indicado.
Solicitamos, intentando que o processo de compra flua de modo a não criar problemas quanto a
aquisição e eventual entrega do produto, que os cartórios eleitorais se manifestem até o dia 11
de fevereiro do corrente ano para que possamos dar continuidade ao feito, ficando desde já à
disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.
Atenciosamente,
Edney Vieira de Almeida
SEPAT/TRE-AL
Gestor do Processo de Aquisição de Faixas e Cartazes ( SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000)
 

Anexados
[1] Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:

2k
Tipo de
Conteúdo:
text/plain

[2] Arquivo: ATT00003.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
7k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Download arquivo zip contendo
todos os anexos
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Encaminhar Mensagem
Encaminhar como anexo
Marcar como não lida
Excluir Mensagem
Isto é SPAM
Isto não é SPAM
Imprimir Mensagem
Salvar Fonte
Visualizar Origem da Mensagem

Anexados
[1] Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:

2k
Tipo de
Conteúdo:
text/plain

[2] Arquivo: ATT00003.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
7k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Download arquivo zip contendo
todos os anexos
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Anexo III modelos de faixa para eleição

MODELOS:

FAIXAS DA 53ª ZONA ELEITORAL

 

SOLICITADAS UM TOTAL DE: 02 (faixas) FAIXAS DE ACORDO 
COM OS MODELOS ABAIXO:

 MODELO 01: (01 FAIXA)

 

TRE INFORMA:

AS SEÇÕES 73, 74 e 94 ESTÃO FUNCIONANDO NA PREFEITURA
MUNICIPAL.

 MODELO 02: (01 FAIXA)

 

TRE INFORMA:

ESTÃO NESTE LOCAL AS SEÇÕES 73,74 e 94 QUE FUNCIONAVAM
NO PRE ESCOLAR PROFESSORA LEONOR DE CARVALHO

MARINHO.
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De: "Cartorio da 46ª Zona Eleitoral" <ze0046@tre-al.jus.br> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 31/01/2022 12:26 PM
Assunto:Re: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022

edneyalmeida@tre-al.jus.br
Lista de Mensagens
Mensagem Anterior
Próxima Mensagem
Próxima não lida

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

Edney boa tarde;
 
Acredito que faixas não são necessárias (apenas acredito) pois estou saindo pra 14ª Zona.
Mas cartazes seriam necessários pois ESTRELA DE ALAGOAS sofreu muitas alterações de seções antigas para as atuais
e isso sempre nos dá dor de cabeça nas eleições, pois são muitos títulos antigos ainda.
Nesse sentido, indago se haverá confecção de cartazes, pois faixas seriam muitas informações e visualmente não fica
legal. 
 
Me diga alguma coisa. Abraços
 
Atenciosamente,
Luciana Bittencourt de Almeida Silva
Chefe de Cartório
46ª Zona Eleitoral - Cacimbinhas/AL
Fone: (82) 3422-1161
 
 
 

From: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
 To: "cartorios-capital Mailing List" <cartorios-capital@tre-al.jus.br>, "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-

interior@tre-al.jus.br>
 Date: Thu, 27 Jan 2022 16:51:47 -0300

 Subject: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022
  

Sr(a)(s), chefes de cartório.
Este subscritor foi designado gestor do contrato de aquisição de Faixas e Cartazes do
Pleito/2022. (SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000).
Seguindo os procedimentos adotados em anos anteriores, e sob determinação da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, resta necessária a consulta a cada unidade eleitoral
acerca da demanda de aquisição de faixas para que seja dado prosseguimento ao processo de
aquisição.
No mesmo sentido, no processo indicado,(SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000), há de serem
observados no evento 0922817 (Termo de Referência em seu anexo III), os modelos em que os
cartórios devem fazer as devidas inscrições dos locais que terão faixas (textos das faixas) e
devem ser enviadas, também, no referido processo acima indicado.
Solicitamos, intentando que o processo de compra flua de modo a não criar problemas quanto a
aquisição e eventual entrega do produto, que os cartórios eleitorais se manifestem até o dia 11
de fevereiro do corrente ano para que possamos dar continuidade ao feito, ficando desde já à
disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.
Atenciosamente,
Ed Vi i d Al idAnexados
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De: "Cartorio da 45ª Zona Eleitoral" <ze0045@tre-al.jus.br> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 03/02/2022 08:06 AM
Assunto:Re: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022

edneyalmeida@tre-al.jus.br
Lista de Mensagens
Mensagem Anterior
Próxima Mensagem
Próxima não lida

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

Prezado Edney Vieira de Almeida,
 
 
Esta 45ª ZE tem sim interesse na utilização de faixas para às Eleições 2022, porém, neste
momento, ainda né possível aferir a quantidade.
 
Atenciosamente,
 
 
45ª Zona Eleitoral de Alagoas
 

From: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
 To: "cartorios-capital Mailing List" <cartorios-capital@tre-al.jus.br>, "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-

interior@tre-al.jus.br>
 Date: Thu, 27 Jan 2022 16:51:47 -0300

 Subject: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022
  

Sr(a)(s), chefes de cartório.
Este subscritor foi designado gestor do contrato de aquisição de Faixas e Cartazes do
Pleito/2022. (SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000).
Seguindo os procedimentos adotados em anos anteriores, e sob determinação da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, resta necessária a consulta a cada unidade eleitoral
acerca da demanda de aquisição de faixas para que seja dado prosseguimento ao processo de
aquisição.
No mesmo sentido, no processo indicado,(SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000), há de serem
observados no evento 0922817 (Termo de Referência em seu anexo III), os modelos em que os
cartórios devem fazer as devidas inscrições dos locais que terão faixas (textos das faixas) e
devem ser enviadas, também, no referido processo acima indicado.
Solicitamos, intentando que o processo de compra flua de modo a não criar problemas quanto a
aquisição e eventual entrega do produto, que os cartórios eleitorais se manifestem até o dia 11
de fevereiro do corrente ano para que possamos dar continuidade ao feito, ficando desde já à
disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.
Atenciosamente,
Edney Vieira de Almeida
SEPAT/TRE-AL
Gestor do Processo de Aquisição de Faixas e Cartazes ( SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000)
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De: "Cartorio da 14ª Zona Eleitoral" <ze0014@tre-al.jus.br> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 03/02/2022 10:51 AM
Assunto:Re: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

Bom dia Edney,
 
Primeiramente, gostaria de elogiar a antecedência com que estão sendo iniciados os contratos relativos a realização
da Eleição Geral de 2022. Muito stress será evitado com isso.
 
Contudo, no mês de março ainda não temos noção se precisaremos ou não de faixas para eleição.
 
Nós utilizamos as faixas principalmente para sinalizar mudança de local de votação e de sessões. E, normalmente
esses ajustes são realizados após o fechamento do cadastro, quando tentamos desafogar prédios muito lotados e,
principalmente, depois da vistoria nas salas.
 
Essas vistorias só podem ser feitas presencialmente, e não podem ser muito longe das eleições porque a integridade
física e a quantidade de seções dos prédios públicos mudam com uma chuva, uma mudança de direção, com o
número de matrículas...
 
Assim, infelizmente, não temos condições de afirmar que teremos necessidade de faixas e, se tivermos, de qual forma
estas seriam. Mas para não atrapalhar o processo de licitação tão necessário, vou sugerir  - se possível - no processo
SEI o mesmo nº de faixas que utilizamos em 2020, sem a adição de texto.
 
Tão logo as operações de preparação da eleição chegarem ao ponto de sabermos o texto das faixas, informaríamos
no SEI.
 
Há possibilidade de cumprir sua solicitação dessa forma?
 
Atenciosamente, 
 
Marília Moura de Andrade Bezerra - Chefe de Cartório
Augusto Francisco Vasconcelos Nascimento - Analista Judiciário
14ª Zona Eleitoral - Porto Calvo/AL
(82) 99191-7377
 

From: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
 To: "cartorios-capital Mailing List" <cartorios-capital@tre-al.jus.br>, "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-

interior@tre-al.jus.br>
 Date: Thu, 27 Jan 2022 16:51:47 -0300

 Subject: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022
  

Sr(a)(s), chefes de cartório.
Este subscritor foi designado gestor do contrato de aquisição de Faixas e Cartazes do
Pleito/2022. (SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000).
Seguindo os procedimentos adotados em anos anteriores, e sob determinação da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, resta necessária a consulta a cada unidade eleitoral
acerca da demanda de aquisição de faixas para que seja dado prosseguimento ao processo de
aquisição.
No mesmo sentido, no processo indicado,(SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000), há de serem
observados no evento 0922817 (Termo de Referência em seu anexo III), os modelos em que os
cartórios devem fazer as devidas inscrições dos locais que terão faixas (textos das faixas) e
devem ser enviadas, também, no referido processo acima indicado.
Solicitamos, intentando que o processo de compra flua de modo a não criar problemas quanto a
aquisição e eventual entrega do produto, que os cartórios eleitorais se manifestem até o dia 11
de fevereiro do corrente ano para que possamos dar continuidade ao feito ficando desde já à
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De: "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral" <ze0012@tre-al.jus.br> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 31/01/2022 11:39 AM
Assunto:Faixas e cartazes - Eleições 2022 - 12ª ZE
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Bom dia Edney
 
Na eleição de 2020 houve uma contingência da quantidade de urnas eletrônicas disponíveis, o que resultou
na transferência temporária de eleitores de algumas seções para outras.
Para que possamos responder acerca da necessidade do uso de faixas, precisamos saber se tal situação se
repetirá na eleição de 2022.
Caso a situação não se repita, esta 12ª ZE - Passo de Camaragibe não precisará de faixas para uso no pleito
de 2022.
 
Cordialmente
 
Virgílio Agra
Técnico Judiciário
Cartório Eleitoral da 12ª Zona
(82) 3258-1141 / 9 9981-1557
 

From: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
To: "cartorios-capital Mailing List" <cartorios-capital@tre-al.jus.br>, "cartorios-interior Mailing List"
<cartorios-interior@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 27 Jan 2022 16:51:47 -0300
Subject: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022
 
Sr(a)(s), chefes de cartório.
Este subscritor foi designado gestor do contrato de aquisição de Faixas e Cartazes do
Pleito/2022. (SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000).
Seguindo os procedimentos adotados em anos anteriores, e sob determinação da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, resta necessária a consulta a cada unidade eleitoral
acerca da demanda de aquisição de faixas para que seja dado prosseguimento ao processo de
aquisição.
No mesmo sentido, no processo indicado,(SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000), há de serem
observados no evento 0922817 (Termo de Referência em seu anexo III), os modelos em que os
cartórios devem fazer as devidas inscrições dos locais que terão faixas (textos das faixas) e
devem ser enviadas, também, no referido processo acima indicado.
Solicitamos, intentando que o processo de compra flua de modo a não criar problemas quanto a
aquisição e eventual entrega do produto, que os cartórios eleitorais se manifestem até o dia 11
de fevereiro do corrente ano para que possamos dar continuidade ao feito, ficando desde já à
disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.
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De: "Cartorio da 19ª Zona Eleitoral" <ze0019@tre-al.jus.br> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 08/02/2022 08:30 AM
Assunto:Re: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022

edneyalmeida@tre-al.jus.br
Lista de Mensagens

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

Prezado Edney Vieira,
 
Em atenção à consulta formulada, informo que possivelmente a 19ª Zona Eleitoral necessitará de faixas, as quais são
utilizadas principalmente para orientar os eleitores acerca de mudança de locais de votação e de seções.
Ocorre que, não há como precisar neste momento o quantitativo de faixas que serão empregados e o seu conteúdo,
porquanto ainda não se encerrou o período em que os eleitores podem solicitar a realização de operações no Cadastro
Nacional de Eleitores e não foram feitas as vistorias nos locais de votação.
Destaco, por oportuno, que as vistorias são realizadas de forma presencial nos meses que antecedem as Eleições, pois
elas tem como fim precípuo a verificação da integridade física dos imóveis em que são instaladas seções.
Neste contexto, infelizmente, não temos condições de precisar o quantitativo de faixas que serão utilizadas nas
Eleições Gerais de 2022.
Caso tal consulta não possa ser renovada em período mais próximo das Eleições, solicito que seja observado o mesmo
número de faixas que foram utilizadas pela 19ª Zona Eleitoral por ocasião das Eleições de 2020.
 
Atenciosamente,
 
Guilherme Appelt
Chefe de Cartório
 

From: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
 To: "cartorios-capital Mailing List" <cartorios-capital@tre-al.jus.br>, "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-

interior@tre-al.jus.br>
 Date: Thu, 27 Jan 2022 16:51:47 -0300

 Subject: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022
  

Sr(a)(s), chefes de cartório.
Este subscritor foi designado gestor do contrato de aquisição de Faixas e Cartazes do
Pleito/2022. (SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000).
Seguindo os procedimentos adotados em anos anteriores, e sob determinação da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, resta necessária a consulta a cada unidade eleitoral
acerca da demanda de aquisição de faixas para que seja dado prosseguimento ao processo de
aquisição.
No mesmo sentido, no processo indicado,(SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000), há de serem
observados no evento 0922817 (Termo de Referência em seu anexo III), os modelos em que os
cartórios devem fazer as devidas inscrições dos locais que terão faixas (textos das faixas) e
devem ser enviadas, também, no referido processo acima indicado.
Solicitamos, intentando que o processo de compra flua de modo a não criar problemas quanto a
aquisição e eventual entrega do produto, que os cartórios eleitorais se manifestem até o dia 11
de fevereiro do corrente ano para que possamos dar continuidade ao feito, ficando desde já à
disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.
Atenciosamente,
Edney Vieira de Almeida
SEPAT/TRE-AL
Gestor do Processo de Aquisição de Faixas e Cartazes ( SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000)
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De: "Cartorio da 33ª Zona Eleitoral" <ze0033@tre-al.jus.br> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 08/02/2022 08:58 AM
Assunto:Re: [cartorios-capital] Faixas e cartazes - Eleições 2022

edneyalmeida@tre-al.jus.br
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Bom dia!
 
Informo que esta 33ª Zona - Maceió, tem interesse na aquisição de 06 (seis) faixas.
 
Atenciosamente,
 
 
Janaína Batalha
Chefe de Cartório
33ª Zona Eleitoral - Maceió/AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122.7665 /(82) 9.9315.3496 /(82) 3338.1208
 

From: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
 To: "cartorios-capital Mailing List" <cartorios-capital@tre-al.jus.br>, "cartorios-interior Mailing List"

<cartorios-interior@tre-al.jus.br>
 Date: Thu, 27 Jan 2022 16:51:47 -0300

 Subject: [cartorios-capital] Faixas e cartazes - Eleições 2022
  

Sr(a)(s), chefes de cartório.
Este subscritor foi designado gestor do contrato de aquisição de Faixas e Cartazes do
Pleito/2022. (SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000).
Seguindo os procedimentos adotados em anos anteriores, e sob determinação da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, resta necessária a consulta a cada unidade eleitoral
acerca da demanda de aquisição de faixas para que seja dado prosseguimento ao processo de
aquisição.
No mesmo sentido, no processo indicado,(SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000), há de serem
observados no evento 0922817 (Termo de Referência em seu anexo III), os modelos em que os
cartórios devem fazer as devidas inscrições dos locais que terão faixas (textos das faixas) e
devem ser enviadas, também, no referido processo acima indicado.
Solicitamos, intentando que o processo de compra flua de modo a não criar problemas quanto a
aquisição e eventual entrega do produto, que os cartórios eleitorais se manifestem até o dia 11
de fevereiro do corrente ano para que possamos dar continuidade ao feito, ficando desde já à
disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.
Atenciosamente,
Edney Vieira de Almeida
SEPAT/TRE-AL
Gestor do Processo de Aquisição de Faixas e Cartazes ( SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000)
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De: "Cartorio da 26ª Zona Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 09/02/2022 09:12 AM
Assunto:Re: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022

edneyalmeida@tre-al.jus.br
Lista de Mensagens
Mensagem Anterior
Próxima Mensagem
Próxima não lida

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

Prezado Edney Vieira de Almeida,
 
Em resposta ao solicitado, informo que esta 26ª ZE tem interesse na utilização de faixas para às Eleições 2022, como ocorreu nos últimos anos,
tendo em vista pontuais situações (agregação ou transferência de seções ou locais de votação), porém, neste momento, ainda não é possível aferir
a quantidade. Acredito que no final de junho teremos uma posição.
 
Atenciosamente,
 
SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA
26ª Zona Eleitoral de Alagoas 
 
 
 

From: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
 To: "cartorios-capital Mailing List" <cartorios-capital@tre-al.jus.br>, "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 27 Jan 2022 16:51:47 -0300
 Subject: [cartorios-interior] Faixas e cartazes - Eleições 2022

  
Sr(a)(s), chefes de cartório.
Este subscritor foi designado gestor do contrato de aquisição de Faixas e Cartazes do
Pleito/2022. (SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000).
Seguindo os procedimentos adotados em anos anteriores, e sob determinação da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, resta necessária a consulta a cada unidade eleitoral
acerca da demanda de aquisição de faixas para que seja dado prosseguimento ao processo de
aquisição.
No mesmo sentido, no processo indicado,(SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000), há de serem
observados no evento 0922817 (Termo de Referência em seu anexo III), os modelos em que os
cartórios devem fazer as devidas inscrições dos locais que terão faixas (textos das faixas) e
devem ser enviadas, também, no referido processo acima indicado.
Solicitamos, intentando que o processo de compra flua de modo a não criar problemas quanto a
aquisição e eventual entrega do produto, que os cartórios eleitorais se manifestem até o dia 11
de fevereiro do corrente ano para que possamos dar continuidade ao feito, ficando desde já à
disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.
Atenciosamente,
Edney Vieira de Almeida
SEPAT/TRE-AL
Gestor do Processo de Aquisição de Faixas e Cartazes ( SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000)
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De: "Cartorio da  3ª Zona Eleitoral" <ze0003@tre-al.jus.br> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 10/02/2022 01:20 PM
Assunto:Re: [cartorios-capital] Faixas e cartazes - Eleições 2022

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

Caro Edney,

O tema pedido de faixas é sempre algo complicado de informar, de forma tão
antecipada como o solicitado 
no presente processo, porque lidamos com imprevistos que ocorrem muitas vezes
próximo ao dia da Eleição.

Irei informar aqui uma previsão do quantitativo para a 3ªZE-AL, que seriam 15
(quinze) faixas, porém, 
desde já, solicitaria sensibilidade do Gestor para que fosse prevista uma verba
para casos fortuitos e 
supervenientes à data desta prestação de informação, pois principalmente este
ano a 3ªZE-AL passa por 
situação delicadíssima quanto ao afundamento dos bairros de BEBEDOURO, MUTANGE
e BOM PARTO (enfrentando 
atualmente um processo de Revisão Eleitoral intenso, que é de conhecimento
público), cenário que só 
teremos ideia real após o fechamento do cadastro eleitoral em 04.05.2022,
momento em que, após 
levantamento dos números, só então vislumbraremos a proporção real do que nos
aguarda (quantos bolsões 
teremos que criar, por exemplo, para acolher o universo de eleitores não
revisados.

Em tempo, informo que enviei a Vossa Senhoria processo sei 0001187-
61.2022.6.02.8003, em que solicito 
com urgência confecção (para entrega o mais rápido possível) de faixas
relacionadas ao atual processo de 
revisão pelo qual passa a 3ªZE-AL

Atenciosamente,

JOÃO ALVES FILHO
CHEFE DE CARTÓRIO DA 3ªZE-AL

> From: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
> To: "cartorios-capital Mailing List" <cartorios-capital@tre-al.jus.br>,
"cartorios-interior Mailing 
List" <cartorios-interior@tre-al.jus.br>
> Date: Thu, 27 Jan 2022 16:51:47 -0300
> Subject: [cartorios-capital] Faixas e cartazes - Eleições 2022
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> Sr(a)(s), chefes de cartório.
> 
> Este subscritor foi designado gestor do contrato de aquisição de
> Faixas e 
> Cartazes do Pleito/2022. (SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000).
> 
> 
> Seguindo os procedimentos adotados em anos anteriores, e sob
> determinação 
> da Comissão Permanente de Planejamento de Eleições, resta
> necessária a 
> consulta a cada unidade eleitoral acerca da demanda de aquisição de
> faixas 
> para que seja dado prosseguimento ao processo de aquisição.
> 
> 
> No mesmo sentido, no processo indicado,(SEI nº
> 0005388-42.2021.6.02.8000), 
> há de serem observados no evento 0922817 (Termo de Referência em seu
> anexo 
> III), os modelos em que os cartórios devem fazer as devidas
> inscrições 
> dos locais que terão faixas (textos das faixas) e devem ser enviadas, 
> também, no referido processo acima indicado.
> 
> 
> Solicitamos, intentando que o processo de compra flua de modo a não
> criar 
> problemas quanto a aquisição e eventual entrega do produto, que os 
> cartórios eleitorais se manifestem até o dia 11 de fevereiro do
> corrente 
> ano para que possamos dar continuidade ao feito, ficando desde já à 
> disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.
> 
> Atenciosamente,
> 
> Edney Vieira de Almeida
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De: "Cartorio da  1ª Zona Eleitoral" <ze0001@tre-al.jus.br> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 10/02/2022 01:28 PM
Assunto:Re: [cartorios-capital] Faixas e cartazes - Eleições 2022

edneyalmeida@tre-al.jus.br
Lista de Mensagens
Mensagem Anterior
Próxima Mensagem
Próxima não lida

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

Boa tarde Edney,
 
 informo que esta 1ª ZE necessitará de faixas, entretanto, não é possível neste momento ainda, informarmos o
quantitativo, pois estamos aguardando respostas aos ofícios encaminhados à Secretaria de Educação e à Defesa Civil,
para sabermos exatamente quais escolas não poderão ser utilizadas em razão do afundamento dos bairros em Maceió
e, ainda, existe a questão do fechamento do cadastro, que temos que aguardar para que possamos fazer as alterações
e adequações necessárias.
 
Atenciosamente,
 
Hylka Vieira
Chefe de Cartório substituta
1ª ZE - Maceió/Al
 
 
 
 
 

From: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
 To: "cartorios-capital Mailing List" <cartorios-capital@tre-al.jus.br>, "cartorios-interior Mailing List" <cartorios-

interior@tre-al.jus.br>
 Date: Thu, 27 Jan 2022 16:51:47 -0300

 Subject: [cartorios-capital] Faixas e cartazes - Eleições 2022
  

Sr(a)(s), chefes de cartório.
Este subscritor foi designado gestor do contrato de aquisição de Faixas e Cartazes do
Pleito/2022. (SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000).
Seguindo os procedimentos adotados em anos anteriores, e sob determinação da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, resta necessária a consulta a cada unidade eleitoral
acerca da demanda de aquisição de faixas para que seja dado prosseguimento ao processo de
aquisição.
No mesmo sentido, no processo indicado,(SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000), há de serem
observados no evento 0922817 (Termo de Referência em seu anexo III), os modelos em que os
cartórios devem fazer as devidas inscrições dos locais que terão faixas (textos das faixas) e
devem ser enviadas, também, no referido processo acima indicado.
Solicitamos, intentando que o processo de compra flua de modo a não criar problemas quanto a
aquisição e eventual entrega do produto, que os cartórios eleitorais se manifestem até o dia 11
de fevereiro do corrente ano para que possamos dar continuidade ao feito, ficando desde já à
disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.
Atenciosamente,
Ed Vi i d Al idAnexados

[1] Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:
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Conteúdo:
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[2] Arquivo: ATT00003.html
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Anexados
[1] Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:

2k
Tipo de
Conteúdo:
text/plain

[2] Arquivo: ATT00003.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
8k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Download arquivo zip contendo
todos os anexos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
Ao Ilmoº Secretário de Administração do TRE/AL.
 
1. Sr. Secretário,
 
Como gestor do Processo SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000,
referente a aquisição de faixas e cartazes para o Pleito 2022,
cumpre-nos fazer algumas ponderações acerca de seu trâmite e
propor eventual resolução para seu regular prosseguimento:
 
1. Num primeiro plano, este gestor contatou as unidades cartorárias
a fim de se estabelecer um quantitativo a ser adquirido, entretanto,
em resposta ate então recepcionadas, os que nos enviaram respostas
asseveram que a informação resta prejudicada enquanto não houver
o fechamento do cadastro eleitoral, que esse ano dar-se-á em
04/05/2022;
 
2. Não obstante, as respostas dos cartórios eleitorais podem sofrer
dilação de tempo vez que o fechamento por si só não pressupõe
terminado o procedimento, posto há eventual agregação, o que
lançaria para um prazo mais dilatado a certeza em relação ao
quantitativo necessário a cada unidade eleitoral.
 
3. Ao verificar os processos anteriores  SEI nº 0006859-
47.2018.6.02.8502 (Eleições 2018) e 0002286-46.2020.6.02.8000
(eleições 2020), vimos que os procedimentos de aquisição ( pregões )
terminaram em prazo muito apertado em relação ao pleito, o que,
desde o início é objetivo desta gestão afastar tal circunstância.
 
4. No pleito de 2020, o quantitativo a ser adquirido foi de 301 (
trezentas e uma ) faixas, cotadas à época em R$ 28,04, redundado no
valor final de R$ 8.548,40 (oito mil quinhentos e quarenta e oito reais
e quarenta centavos) .
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5. A estimativa feita para esse pleito, a fim de se alavancar o referido
processo de aquisição, aponta uma necessidade de 350 (trezentas e
cinquenta ) unidades, quantitativo muito próximo ao estabelecido no
pleito anterior (0922817).
Fato marcante é que na atual conjuntura o menor valor inicialmente
prospectado chegou a R$ 60,00 (0973662) contra os R$ 28,40 do
pleito passado. Entretanto, ressalte-se que numa primeira cotação
(0729451), o valor inicial cotado no pleito de 2020 o foi de R$ 40,28 (
quarenta reais e vinte oito centavos), ou seja, o seu valor final obtido
após o pregão sofreu um decréscimo em torno de 30% ( trinta por
cento).
Manifestando-se, a COFIN ( 0976328) aponta um déficit de R$
23.951,00 na referida aquisição e sugere reavaliação dos valores.
Notadamente observamos que o período em que nos encontramos
aponta o aumento de custos de produtos e serviços e que já seria
presumível que os valores sofreriam aumento considerável.
 
6. Ponto relevante situa-se no temor de que o processo sofra retardo
prejudicial à aquisição, conforme explicitado no item 2 destas
considerações. Não olvidemos, na natureza da aquisição em tela, que
dar-se-á por ARP, os quantitativos finais indicados não obrigam a
total aquisição pelo comprador e , muito embora os valores indicados
num primeiro levantamento o sejam acima dos valores planejados, é
fato, que seus valores finais devem cair quando do certamente
licitatório.
 
7. Propondo medidas que ensejem numa regular e satisfatória
tramitação, esta gestão propõe, s.m.j, que seja dado prosseguimento
ao feito, tomando-se por base o quantitativo de faixas indicadas no
TR (0922817), vez que não se aparta em muito do quantitativo
praticado no pleito de 2020, restando esta gestão no aguardo de
sugestões e providências para que o feito transcorra de modo a não
criar embaraçõs ao fim a que se destina, considerando-se, claro, os
eventuais apontamentos das  seções competentes quanto
ao devido ajuste orçamentário a ser praticado.
 
No aguardo de suas considerações e também da intervevção da
Comissão Permanente de Planejamento de Eleições, renovo meus
votos  de respeito e apreço.
 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 15/02/2022, às 16:38, 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
1013992 e o código CRC 26D68BA1.

0005388-42.2021.6.02.8000 1013992v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
Considerando a abalizada exposição de argumentos

do gestor quanto à questão orçamentária envolvida na
instrução da contratação pretendida, conforme Despacho
SEPAT 1013992, direciono os autos à SLC para elaboração da
minuta do edital, destacando se tratar de registro de preços,
opção que, na forma prevista no Decreto nº 7.892/2013, art.
7º, § 2º, não exige a indicação da dotação orçamentária nesta
fase do procedimento, embora uma parcela dos recursos
necessários para a despesa já estejam programados no
orçamento das eleições.

Em paralelo, à COFIN e à CPPE para
conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/02/2022, às 18:59, 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
1014228 e o código CRC 23B35652.

0005388-42.2021.6.02.8000 1014228v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
À SGO,
Para ciência do despacho GSAD  (1014228).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/02/2022, às 08:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014271 e o código CRC ABF45E0B.

0005388-42.2021.6.02.8000 1014271v1
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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 fevereiro de 2022.
À SAD,
Questionando se será autorizada a inclusão de IRP.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 16/02/2022, às 13:43, 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
1014581 e o código CRC A2294D15.

0005388-42.2021.6.02.8000 1014581v1
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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 fevereiro de 2022.
Devolvo os autos à SLC, para divulgar a IRP, em

resposta ao Despacho SLC 1014581.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/02/2022, às 14:54, 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
1014692 e o código CRC 9508FB3A.

0005388-42.2021.6.02.8000 1014692v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222 

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº: 0005388-42.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
Horário Abertura: XX horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 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 GLOBAL, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para confecção de faixas, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   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 para confecção de faixas, 
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
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. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias úteis, para a 
quantidade de até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 
100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
3.2.  A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 01 (um) dia útil para 
confirmação do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, através de 
e-mail ou telefone deste TRE/AL. 

3.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida 
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da nota de 
empenho pela beneficiária. 

 
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 indivi-

dual - 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 ex-

pressos 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 li-

nha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados o-

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

de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados di-

reta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada 

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

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

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

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49; 

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

sas 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 a-

presentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

riedade 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 a-

prendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Nor-

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

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

dante 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 parti-

cipação 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 Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

te 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 pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes 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 incor-

reção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

ção 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 Edi-

tal, 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 ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-

ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

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 pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

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

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público a-

pós o encerramento do envio de lances. 

6.9. 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 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, a dimensão exata do produto cotado, sem 
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conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o total, código, 

modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo para entrega dos 

materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e nome do Banco do For-

necedor para possíveis pagamentos; 

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 previ-

denciários, 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 al-

teração, 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. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

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

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

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

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

presa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

1. 8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

 

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

trônico, 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 Refe-

rência. 

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 a-

companhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 
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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 do 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 superi-

ores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigi-

loso até o encerramento deste prazo. 

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

derão 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 i-

tens 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 fe-

chado 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 reiní-

cio 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 imedia-

tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

prio do sistema. 

Minuta de edital (1023212)         SEI 0005388-42.2021.6.02.8000 / pg. 99



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
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 tem-

po 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 su-

perior 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 ele-

trônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, 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 classifi-

cação, 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 país; 

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 Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas. 

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

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

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

das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-

da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-

rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

to da proposta. 
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2. 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 propos-

ta, 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 supe-

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

ço 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, a-

crescidos 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 exe-

quibilidade 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 dili-

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

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

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

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

Pregoeiro. 

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

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

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

logos, 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 sis-

tema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

derá 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 ha-

bilitação 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 descumpri-

mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguin-

tes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

bição 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 Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par-

te 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 desclassifica-

ção. 

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 ocor-

rência 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 
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jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilita-

ção 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 SE-

GES/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 pa-

ra recebimento das propostas; 

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

CAF 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, ex-

ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pre-

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

Decreto 10.024, de 2019. 

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

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante 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 diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

triz, 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 somen-

te 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 Mer-

cantis, 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 veri-

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

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

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

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações 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, medi-

ante 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 municipais 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, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá a-

presentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regula-

ridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabili-

tação. 

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

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

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

que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no 

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

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Com-

plementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no ca-

dastro de contribuintes estadual 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 traba-

lhista 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. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

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

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

blica, 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 previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra lici-

tante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedi-

do 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 con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às 

do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de ina-

bilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(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 lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

zo de 2 (duas) horas, 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 a última folha ser assina-

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

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

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

ção 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, mode-

lo, 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 expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

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

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

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo 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 licitan-

te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será con-

cedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a inten-

ção 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 exis-

tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-

damentadamente. 

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

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

tes, 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 aprovei-

tamento. 

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 rea-
lização 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 posterio-
res ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a ses-
são 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 con-
tidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuali-
zados. 

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

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

ca, 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 26.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

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

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

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

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

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

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

ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

tos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

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

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

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

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

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

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

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

 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções 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, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos 
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando soli-
citados pela licitante vencedora. 

 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamente os 
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste 
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, 
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro 
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrô-
nico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de 
Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como 
os dados bancários da empresa; 
 
f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum material 
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que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela per-
tence); 
 
g) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de 
proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

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

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. 
 
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. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP: 
57022-220, durante o seu horário de funcionamento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, para quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades 
maiores que 100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de 
Fornecimento. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da 
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e 
no termo de referência; 
 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as conferências 
necessárias 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. 
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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. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
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 05 (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 o contrato ou 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: 
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, po-
dendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras 
desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese 
de atraso injustificado; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente do contrato; 

 

21.4.1.  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 

21.4.2.  A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) multa(s) 
será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 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. 
 

21.5. 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 material, 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 da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor 
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas 
de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
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% 

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 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
(Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
25 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
25.1. Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamentos, de forma 
a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração 
excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da responsabilidade ambiental 
desejáveis. 
 
25.2. Todos os materiais devem ser acondicionados em embalagem adequada, com o 
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis ou reciclado, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 
 
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 ob-

servarão 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, in-

dependentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princí-

pios da isonomia e do interesse público. 

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

mais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

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 
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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 do Item e Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
25.15. 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 2022. 
 
 

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

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de 
faixas, para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado 
de Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito 2022. 

2. JUSTIFICATIVA: 

a) Proporcionar condições adequadas para instalação de Seções Eleitorais do 
Estado atendendo as necessidades do Pleito 2022; 

b) Necessidade de divulgação das eventuais alterações de locais de 
votação/seção eleitoral promovidas para o Pleito de 2022 nos diversos prédios 
públicos disponibilizados à Justiça Eleitoral. 

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido dada a facilidade de 
manuseio, transporte e por serem materiais de menor custo. 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. As faixas deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, 
com o uso de tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter 
acabamento com barras de madeira dupla nas suas extremidades, de 
modo a permitir que sejam estendidos permitindo sua perfeita leitura; 

b. Os materiais, tributos, encargos, equipamentos de proteção 
individual ou coletiva (EPI e EPC), a mão de obra e entrega no local 
indicado deverão estar inclusos no custo total e ser fornecido pela 
CONTRATADA e sob sua exclusiva responsabilidade; 

c. O julgamento das propostas será por preço global (lote único). 

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

a. Estima-se que serão necessárias, no máximo, 350 (trezentas e 
cinquenta) faixas em tecido (bramante ou morim), para os municípios 
relacionados no anexo II, montadas com acabamento de madeira duplo 
nas extremidades; 

b. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e largura 
mínima de 80 cm; 

c. O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo 
que possam ser usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no 
segundo turno, se houver; 

d. A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa 
qualidade, suas extremidades deverão ser serradas, sem pontas que 
possam ferir ou lesionar aqueles que as manuseiem e que permitam 
estender as peças de modo a possibilitar sua clara leitura 
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e.  As faixas deverão ser dotadas de 4 (quatro) cordões de nylon 
(polietileno) ou material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento 
de 3 metros cada, para permitir a sua afixação, 

f.  As faixas serão confeccionadas em 2 (dois) modelos, conforme 
anexo III deste termo de referência. 

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO: 

5.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo 
(também conhecida por Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 
57.046-000, no horário das 13h00 às 17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, para quantidades até 100 (cem) faixas; de 10 (dez) dias úteis, para 
quantidades maiores que 100 (cem) faixas; 

5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para 
confirmação do recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone 
deste TRE/AL; 

5.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será 
emitida certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do 
recebimento da nota de empenho pela beneficiária; 

5.3. Os materiais serão inspecionados por ocasião de seu recebimento na 
Seção de Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do 
que foi cotado e/ou que esteja em desacordo com a descrição do material 
constante neste termo de referência, com defeito de fabricação, avarias, 
manchas de tinta ou, ainda, divergente da amostra retida, ficando a beneficiária 
do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e substitui-lo no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o TRE/AL; 

5.3.1. As faixas deverão estar especificadas individualmente (no verso ou com 
algum material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona 
Eleitoral a que ela pertence), antes de abri-la para conferência; 

5.4. O material deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em 
que as Zonas Eleitorais informarem suas demandas. 

6. PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da 
entrega da respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por 
servidor/gestor designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue 
com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

a. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada no 
mesmo prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor 
do contrato; 

b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita 
Federal do Brasil. 
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7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral. 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1- O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras 
mais severas; 

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro 
do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 

c. Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento 
total, a incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo 
remanescente de contrato; 

d. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, descredenciamento no SICAF, ou no sistema de 
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5(cinco) anos, caso 
convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certam e, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme 
previsto no art.7ºda Lei nº10.520/2002; 

8.2 - A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

8.3 - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS 

10.1- Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamentos, 
de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, 
bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da 
responsabilidade ambiental desejáveis. 
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10.2 - Todos os materiais devem ser acondicionados em embalagem adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis ou reciclado, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

 

Maceió – AL, 11 de novembro de 2021. 
 

EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário 
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ANEXO I-A 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL                

REGISTRADO 

 

VALOR MÁXIMO    
UNITÁRIO 

(R$) 

 

VALOR MÁXIMO 
TOTAL 

(R$) 

1 

Faixa em tecido (bramante ou 
morim) de boa qualidade, com 

comprimento mínimo de 3,0 m e 
largura mínima de 80 cm, com 
acabamento de madeira duplo 

nas extremidades, de boa quali-
dade e com pontas serradas. 

Unid. 350 85,00 29.750,00 
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ANEXO II 

  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. 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/2022 
 

Processo nº 0005388-42.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430, 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 do item abaixo relacionado, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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/2022: 

 
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/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias úteis, para 
quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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100 (cem) faixas, a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
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 objeto registrado 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 todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obriga-
ções 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, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos 
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando so-
licitados pela licitante vencedora. 

 
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 
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presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamente os 
prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste 
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, 
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro 
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL.; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrô-
nico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de 
Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como 
os dados bancários da empresa; 
 
f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum material 
que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela per-
tence); 
 
g) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de 
proteção individual ou coletiva  (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

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

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 
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Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o 
regime de Direito Público. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP: 
57022-220, durante o seu horário de funcionamento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, para quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades 
maiores que 100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de 
Fornecimento. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da 
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e 
no termo de referência; 
 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as conferências 
necessárias e consequente aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.   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. 
 
6.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.   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. 
 
6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. 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 o contrato ou a ata de registro de preços; 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 
c) apresentar documentação falsa; 
 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
 
e) não mantiver a proposta; 
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f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. 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. 
 
7.3. 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. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, po-
dendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras 
desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese 
de atraso injustificado; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir so-
bre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato; 
 

7.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 

7.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
7.4.4. 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. 
 

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
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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. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, 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. 
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. 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. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. 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. 
 

7.12.1. 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. 

 
7.13. 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. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor 
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas 
de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. 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. 
 
8.6. 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% 
 
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 2022. 

Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 

Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
Senhores membros da CPPE.
De ordem, encaminho os presentes autos a Vossa

Senhorias para ciência do despacho GSAD de evento
nº 1014228.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 09/03/2022, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1024049 e o código CRC 2FDD880B.

0005388-42.2021.6.02.8000 1024049v1
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INFORMAÇÃO Nº 1167 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram aos autos para elaboração de minuta de edital visando o Registro de preços
para confecção de faixas.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da contratação.

Informo ainda que as obrigações, tanto do órgão gerenciador quanto do detentor da
ata, foram complementadas, de forma a abarcar plenamente os deveres de ambos.

Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens:

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

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

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

 

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

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
10/03/2022, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/03/2022, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 11/03/2022, às 06:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/03/2022, às 10:38, 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
1024394 e o código CRC C9856253.

0005388-42.2021.6.02.8000 1024394v4
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DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2022.
Reporto-me à Informação 1167 (doc. 1024394),

acerca da qual nada temos a opor, para submeter os presentes
autos à análise da Assessoria Jurídica, para efeito do disposto
no art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Destaco se tratar de registro de preços, opção que,
na forma prevista no Decreto nº 7.892/2013, art. 7º, § 2º, não
exige a indicação da dotação orçamentária nesta fase do
procedimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/03/2022, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1025276 e o código CRC 31AB1F80.
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PROCESSO : 0005388-42.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PE REGISTRO DE PREÇOS. CONFECÇÃO DE FAIXAS.

 

Parecer nº 255 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
o registro de preços para a confecção de faixas, conforme
termo de referência 0972306, elaborado pela SEPAT, e
Estudos Preliminares 0922814.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Termo de Referência (versão final) (0972306);
 
- Concordância com os termos do TR pelo

Secretário de Administração (0973384);
 
- Pesquisa  de preços realizada pela SEIC

(0973662), que utilizou de propostas constantes nos autos nº
0005969-94.2021.6.02.8020, de agosto deste ano,  para
divulgação das Eleições Suplementares 2021 no Município de
Campo Grande/AL, 20ª Zona Eleitoral, onde foi realizada
pesquisa de preços para objeto idêntico, além de novas
propostas coletadas junto a fornecedores locais;

 
- Divulgação de Intenção de Registro de Preços

(1015161) no Comprasnet, conforme estabelece o art. 4º
do Decreto nº 7.892/2013;

 
- Comprovante de IRP deserta (1022058);
 
- Estimativa de preço consolidada pela SEIC

(Despacho SEIC 0973662), com o valor total estimado em R$
29.750,00 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais), com
a sugestão de que a contratação ocorra por meio de Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição à
participação de micro e pequenas empresas para todos os
itens, em decorrência do valor;

 
- Minuta de edital de licitação na modalidade

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL (1023212), elaborada pela SLC, objetivando o
registro de preços para a confecção de faixas, conforme termo
de referência 0972306, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
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nº 15.787/17, encaminhados pela SLC.
 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1023212).

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
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de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

 
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,

possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro

de Preços, com base no art. 4°, §1° do Decreto
7.892/2013, verbis:

 
"Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a
ser operacionalizado por módulo do
Sistema de Administração e Serviços
Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado
pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para
registro e divulgação dos itens a serem
licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do
art. 5º e dos atos previstos no inciso II
e caput do art. 6º .
(...)"

 
Consta dos autos o comprovante de IRP deserta

(1022058);
 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto nº 5.450/05, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
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Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo,a dotação orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Na esfera federal o Sistema de Registro de Preços

foi definido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto Federal
7.892/2013, nos termos seguintes:

 
"Sistema de Registro de Preços - conjunto
de procedimentos para registro formal de
preços relativos à prestação de serviços e
aquisição de bens, para contratações
futuras. (Grifei)"
 

Por não ter a obrigatoriedade de contratar
imediatamente com o licitante detentor do registro de preços
é que a doutrina especializada entende pela desnecessidade
de prévia dotação orçamentária.

 
De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1,

apud TCE/MT processo 9.305-0/2012:
 

"Com a adoção do Sistema de Registro de
Preços, a Administração deixa a proposta
mais vantajosa previamente selecionada,
ficando no aguardo da aprovação dos
recursos orçamentários e financeiros.
Não há necessidade de que o órgão tenha
prévia dotação orçamentária porque o
Sistema de Registro de Preços, ao
contrário da licitação convencional, não
obriga a Administração Pública face à
expressa disposição legal nesse sentido."

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
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modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição
pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM  

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0972306

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

SIM 0972306

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

SIM 0972306

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do
Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de exibição
de amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de
itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

N/A  

11

A exigência da capacitação técnico-
profissional limita-se às parcelas de
maior relevância técnica e de valor
significativo do objeto de licitação,
sem exigência de quantidades
mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras
claras para a apresentação de
atestados de capacidade técnica?

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos
para atestados de capacidade técnica?

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

19

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

N/A  

20

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

N/A  

21

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

SIM 0972306

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 0972306

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 0973384

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 0973662

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 0973662

26 Foi produzida planilha comparativa
com os preços encontrados? SIM 0973662

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

SIM 0973662

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 1023212

29

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

N/A  

A minuta do edital contém previsão de
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30

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

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento
da situação de entidade preferencial
em razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

SIM
0973662
1023212

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 1023212

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

SIM 1023212

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

SIM 1023212

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

SIM 1023212

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

SIM 1023212

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

SIM 1023212

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

SIM 1023212

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece SIM 1023212
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43 prazo razoável (não exíguo) para início
da prestação de serviços?

SIM 1023212

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 1023212

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

SIM 1023212

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 1023212

47

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

SIM 1023212

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A
decisão compete à autoridade que
ordenar a despesa)

SIM 1023212

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 1023212

50
A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que viabilizem
a vinculação da remuneração com os
resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

SIM
1023212
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

 N/A

55
Foi verificada a eventual incidência
das exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

 N/A

56

Consta dos autos a análise e aprovação
da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em
andamento
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57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto
5.450/05

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02
e art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30,
VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

60

Em se tratando de licitação destinada
à formação de atas de registro de
preço, houve divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção de
registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

SIM
1015161
1022058

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar
a despesa?

N/A  

62

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa
(artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº
101/2000), conforme o caso?

N/A  

 

7. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém revisão da minuta

apresentada, tendo em vista a necessidade de ajuste na
numeração nos itens 8; 9; 20.7; 22.6 ao 24 e 26.15.

 
Pelo exposto, uma vez realizada a diligência acima,

esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta ora anexada no evento SEI nº 1023212, que
trata do Edital de PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o Registro de
Preços para confecção de faixas, conforme termo de
referência 0972306, elaboado pela SEPAT.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
15/03/2022, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 15/03/2022, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026451 e o código CRC F90EB40B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
À SLC para, em atenção ao Parecer 255, da AJ-DG

(doc. 1026451), revisar a minuta apresentada, tendo em vista
a necessidade de ajuste na numeração nos itens 8; 9; 20.7;
22.6 ao 24 e 26.15.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2022, às 21:31, 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
1027579 e o código CRC 472D8C6A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº Nº XXXX/2022/2022

MINUTA

PROCESSO Nº: 0005388-42.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2022
Horário Abertura: XX horas
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o  Registro de Preços para confecção de faixas,  tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

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 de mais 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 para confecção de faixas,
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário
Oficial da União.

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.
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3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05  (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade  de  até  100  (cem)  faixas  e  de  10  (dez)  dias  úteis,  para  quantidades
maiores  que  100  (cem)  faixas,  contado  a  partir  da  data  do  recebimento  da
Autorização de Fornecimento.

3.2. A  beneficiária  do  registro  de  preços  terá  o  prazo  de  01  (um)  dia  útil  para
confirmação  do  recebimento  da  Nota  de  Empenho/Autorização  de  Fornecimento,
através de e-mail ou telefone deste TRE/AL.

3.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da
nota de empenho pela beneficiária.

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 mi-
croempreendedor 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 for-
ma 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 ex-
pressos 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 li-
nha 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 vin-
culados 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
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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 prosse-
guimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a propos-
ta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição 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 cumpri-
mento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-
vistas 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 ele-
trônica.

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
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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 efetua-
das em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a respon-
sabilidade 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 ca-
dastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, 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 desclassi-
ficação no momento da habilitação

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitan-
temente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descri-
ção 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 docu-
mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico duran-
te 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 procedi-
mentos 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.

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
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desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, preva-
lecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

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 do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado,  a dimensão exata do produto cotado,
sem conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o to-
tal,  código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo
para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e
nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;

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, se-
rão 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 con-
tar da data de sua apresentação.

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públi-
cas.

7.6.1. O  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela  Administração  por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de pra-
zo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos ter-
mos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos res-
ponsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso ve-
rificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES.

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sis-
tema 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 Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigi-
das no Termo de Referência.
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8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

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

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pre-
goeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusi-
vamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do 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 ofer-
tado 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) se-
gundos, 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 deter-
minado, 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 cen-
to 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 ordena-
rá 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
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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 fecha-
do 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 recep-
ção 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 de-
corridas 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 global, 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 se-
guidas 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 prefe-
rência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

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 Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrôni-
co dentre as propostas empatadas.
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condi-
ções diferentes das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanha-
da pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negocia-
ção  realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos  complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresenta-
dos.

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julga-
mento 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 re-
lação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observa-
do 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 Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de des-
classificação.

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 apre-
sentar 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, irrisó-
rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mer-
cado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licita-
ção não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materi-
ais 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 indí-
cios 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 pode-
rá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

Minuta do Edital do Pregão alterada (1028295)         SEI 0005388-42.2021.6.02.8000 / pg. 152



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital comple-
mentar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação es-
crita 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, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exem-
plo 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 ul-
terior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequen-
te, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme dis-
posto 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/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-
bém de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade ad-
ministrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
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10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indire-
tas.

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 desclassifi-
cação.

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 subse-
quente.

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 habili-
tação 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 condi-
ções exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data pre-
vista 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 encami-
nhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação
atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será  convocado a encaminhá-los,  em formato digital,  via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisi-
tos  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 dife-
rentes, 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 fili -
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al, 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 comprova-
da a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos ter-
mos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-
mento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção 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: de-
creto de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações 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 apresenta-
ção 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 ad-
ministrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Porta-
ria 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 negati-
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va, 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 ob-
jeto contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitan-
te, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-
laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ina-
bilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de peque-
no porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ain-
da 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
no cadastro de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patri-
monial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-
balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empre-
sa 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. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulariza-
ção. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administra-
ção pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justifi-
cativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanes-
centes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se ou-
tra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
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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 habi-
litação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que ven-
ceu 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 habili-
tação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja re-
tirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescen-
tes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o li-
citante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa,  datilografada ou digitada,  em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assina-
da e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em conside-
ração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-
delo, 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, prevalece-
rão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
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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 estabe-
leça 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 mani-
feste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(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 re-
curso, 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 lici-
tantes, 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 indispen-
sáveis à defesa de seus interesses.

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

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 depen-
dam;
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o lici-
tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-
lente 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 imedia-
tamente 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 da-
dos contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados ca-
dastrais atualizados.

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pú-
blica, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edi-
tal e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis conta-
dos da data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre-
vistos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e de-
verá 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
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constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16.3.    Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado
o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata
de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2.,
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor
e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É  facultado  à  administração,  quando  o  convocado  não  assinar  a  ata  de
registro  de  preços  no  prazo  e  condições  estabelecidos,  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

16.5.   A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6.    A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 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.
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16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

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

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

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

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

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal  que  não  tenha
participado  do  certame  licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,
observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

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
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órgão gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade 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 objeto  do registro  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 todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obri-
gações 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,  fixando  prazo  para  substituição  dos
bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora.
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18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1.  São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar  às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamen-
te os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referên-
cia, neste Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas téc-
nicas exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notifi-
cações enviadas pelo TRE/AL;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamen-
tos, bem como os dados bancários da empresa;

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum ma-
terial que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a
que ela pertence);

g)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-
obra,  embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,
equipamentos de proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

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.

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.  Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá,
CEP:  57022-220,  durante o seu horário de funcionamento,  no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, para quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para
quantidades maiores que 100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento
da Autorização de Fornecimento.

20.2. Os materiais serão recebidos:

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

b) definitivamente,  no  prazo  máximo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  após  as
conferências necessárias 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 24 (vinte e quatro)
horas, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 21.
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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 05 (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 o contrato ou 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)   Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena mon  -  
ta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das fal-
tas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b)   Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10%  
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra-
tual, na hipótese de atraso injustificado;

c)   Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a in  -  
cidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente
do contrato;
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21.4.1. As  sanções  previstas  neste  Edital  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

21.4.2. A  Administração,  para  aplicação  das  sanções,  analisará  as
circunstâncias  do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  pela  CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

21.4.3. Na  hipótese  da  entrega  do  material  de  forma  parcial,  o  valor  da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 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.

21.5.   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 material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

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

21.9.    Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666,  de  21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
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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 da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal,  que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor
designado  para  acompanhar  o  contrato,  devendo  ser  entregue  com as  Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.

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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2022, PTRES 167674  (Julgamento  de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 339030 (Material de Consumo).

23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
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dotações orçamentárias respectivas.

24 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

24.1. Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como
a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da responsabilidade
ambiental desejáveis.

24.2. Todos os materiais devem ser acondicionados em embalagem adequada, com o
menor  volume possível,  que  utilize  materiais  recicláveis  ou  reciclado,  de  forma  a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

25.3. 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.

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrata-
ção.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contra-
tação.

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-
tamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

25.8.          Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.9.          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.

25.10. 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.

25.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
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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.

25.12. 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.

25.13. O Edital e seus anexos  poderão  ser  lidos  na  sala  da  COMAP/Seção  de
Licitações  e  Contratos,  no  endereço  especificado  no  item  25.11,  no  caso  de  ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos  sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A - Especificações do Item e Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

25.15. 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 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de
faixas, para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado
de Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito 2022.

2. JUSTIFICATIVA:

a) Proporcionar condições adequadas para instalação de Seções Eleitorais do
Estado atendendo as necessidades do Pleito 2022;

b)  Necessidade  de  divulgação  das  eventuais  alterações  de  locais  de
votação/seção eleitoral promovidas para o Pleito de 2022 nos diversos prédios
públicos disponibilizados à Justiça Eleitoral.

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido dada a facilidade de
manuseio, transporte e por serem materiais de menor custo.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. As faixas deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade,
com o uso de tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter
acabamento  com barras  de  madeira  dupla  nas  suas  extremidades,  de
modo a permitir que sejam estendidos permitindo sua perfeita leitura;

b. Os  materiais,  tributos,  encargos,  equipamentos  de  proteção
individual  ou  coletiva  (EPI  e  EPC),  a  mão  de  obra  e  entrega  no  local
indicado  deverão  estar  inclusos  no  custo  total  e  ser  fornecido  pela
CONTRATADA e sob sua exclusiva responsabilidade;

c. O julgamento das propostas será por preço global (lote único).

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

a. Estima-se  que  serão  necessárias,  no  máximo,  350  (trezentas  e
cinquenta)  faixas  em tecido  (bramante  ou  morim),  para  os  municípios
relacionados no anexo II,  montadas com acabamento de madeira duplo
nas extremidades;

b. As  faixas  deverão  ter  comprimento  mínimo  de  3,0  m  e  largura
mínima de 80 cm;

c. O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo
que possam ser usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no
segundo turno, se houver;

d. A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa
qualidade,  suas  extremidades  deverão  ser  serradas,  sem  pontas  que
possam ferir  ou  lesionar  aqueles  que  as  manuseiem e  que  permitam
estender as peças de modo a possibilitar sua clara leitura
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e.  As  faixas  deverão  ser  dotadas  de  4  (quatro)  cordões  de  nylon
(polietileno) ou material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento
de 3 metros cada, para permitir a sua afixação,

f.  As  faixas  serão  confeccionadas  em 2  (dois)  modelos,  conforme
anexo III deste termo de referência.

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO:

5.1.  Todo  material  confeccionado  deverá  ser  entregue  no  Almoxarifado  do
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  localizado  na  Av.  Menino  Marcelo
(também conhecida por Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP:
57.046-000, no horário das 13h00 às 17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis,  para  quantidades  até  100  (cem)  faixas;  de  10  (dez)  dias  úteis,  para
quantidades maiores que 100 (cem) faixas;

5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para
confirmação do recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone
deste TRE/AL;

5.2.1.  No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior,  será
emitida  certidão  por  servidor  do  setor  solicitante,  registrando  a  data  do
recebimento da nota de empenho pela beneficiária;

5.3. Os  materiais  serão  inspecionados  por  ocasião  de  seu  recebimento  na
Seção de Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do
que  foi  cotado  e/ou  que  esteja  em desacordo  com a  descrição  do  material
constante  neste  termo  de  referência,  com  defeito  de  fabricação,  avarias,
manchas de tinta ou, ainda, divergente da amostra retida, ficando a beneficiária
do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e substitui-lo no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o TRE/AL;

5.3.1. As faixas deverão estar especificadas individualmente (no verso ou com
algum material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona
Eleitoral a que ela pertence), antes de abri-la para conferência;

5.4. O material deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em
que as Zonas Eleitorais informarem suas demandas.

6. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária  de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias,  a contar da data da
entrega da respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por
servidor/gestor designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue
com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

a. A  Nota  Fiscal  respectiva  deverá  ser  devidamente  atestada no
mesmo prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor
do contrato;

b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita
Federal do Brasil.
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7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1- O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes
sanções  administrativas,  sem  prejuízo  das  legais,  que  podem  ser  aplicadas
cumulativamente:

a. Advertência,  em  virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de
pequena  monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras
mais severas;

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite
de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro
do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado;

c. Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento
total, a incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo
remanescente de contrato;

d. Impedimento de licitar  e contratar com a União,  Estados,  Distrito
Federal  ou  Municípios,  descredenciamento no SICAF,  ou  no sistema de
cadastramento de fornecedores,  pelo  prazo de até 5(cinco)  anos,  caso
convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  proposta,  não  celebrar  o
contrato,  deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certam e, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,
comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,  suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a  Administração,  por  prazo  não  superior  a  02  (dois)  anos,  conforme
previsto no art.7ºda Lei nº10.520/2002;

8.2 - A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;

8.3 - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS

10.1-  Os  serviços  deverão  se  pautar  no  uso  racional  de  recursos  e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material
consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às
premissas da responsabilidade ambiental desejáveis.
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10.2 - Todos os materiais devem ser acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis ou reciclado, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

Maceió – AL, 11 de novembro de 2021.

EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
TOTAL 

REGISTRADO

VALOR MÁXIMO 

UNITÁRIO

(R$)

VALOR MÁXIMO
TOTAL

(R$)

1

Faixa em tecido (bramante ou mo-
rim) de boa qualidade, com com-
primento mínimo de 3,0 m e lar-
gura mínima de 80 cm, com aca-
bamento  de  madeira  duplo  nas
extremidades, de boa qualidade e
com pontas serradas.

Unid. 350 85,00 29.750,00
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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/2022

Processo nº 0005388-42.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022

MINUTA

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu  Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430, 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 do item abaixo relacionado, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A
do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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/2022:

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/
2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05  (cinco)  dias  úteis,  para
quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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que  100  (cem)  faixas, a  partir  da  data  do  recebimento  da  Autorização  de
Fornecimento.

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 vantajo-
sidade 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 objeto  registrado 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 todas as facilidades para 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,  fixando  prazo  para  substituição  dos
bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quan-
do solicitados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
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constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar  às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamen-
te os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referên-
cia, neste Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas téc-
nicas exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notifi-
cações enviadas pelo TRE/AL.;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamen-
tos, bem como os dados bancários da empresa;

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum ma-
terial que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a
que ela pertence);

g)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-
obra,  embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,
equipamentos de proteção individual ou coletiva  (EPI e EPC), encargos, tributos,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

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;
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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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá,
CEP:  57022-220,  durante o seu horário de funcionamento,  no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, para quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para
quantidades maiores que 100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento
da Autorização de Fornecimento.

6.2. Os materiais serão recebidos:

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

b) definitivamente,  no  prazo  máximo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  após  as
conferências necessárias e consequente aceitação.

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

6.4. 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.

6.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6. 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.

6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. 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 o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;
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c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a)   Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena mon  -  
ta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das fal-
tas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b)   Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10%  
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra-
tual, na hipótese de atraso injustificado;

c)   Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a in  -  
cidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente
de contrato;

7.4.1.  As  sanções previstas  neste Edital  poderão ser  impostas cumulativamente
com as demais.

7.4.2. A  Administração,  para  aplicação  das  sanções,  analisará  as
circunstâncias  do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  pela  CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

7.4.3.  Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.

7.4.4. 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.
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7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

7.6. 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.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, 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.

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

7.9. 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.

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

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

7.12.  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.

7.12.1. 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.

7.13. 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.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem bancária  de  crédito  em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal,  que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor
designado  para  acompanhar  o  contrato,  devendo  ser  entregue  com as  Certidões
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Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. 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.

8.6. 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%

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 § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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 2022.
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Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente do TRE/AL

Pela Empresa:
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
À AJ-DG,
Com minuta alterada conforme solicitado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 16/03/2022, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1028302 e o código CRC 84709017.

0005388-42.2021.6.02.8000 1028302v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
Atesto ciência acerca do cumprimento da diligência

recomendada no Parecer 255 (1026451), conforme disposto
no Despacho SLC 1028302, razão por que aprovo a Minuta de
Edital do Pregão alterada (1028295).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 16/03/2022, às 17:08, 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
1028327 e o código CRC 9C29DE91.

0005388-42.2021.6.02.8000 1028327v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de março de 2022.
Senhor Presidente, 
 
 
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, especialmente
o pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica
no Parecer AJ-DG nº 255/2022 (1026451) e Despacho AJ-DG
(1028327), aprovando a Minuta de Edital (1023212), submeto
o feito à superior consideração de V. Exa., com vistas a
sugerir a abertura da fase externa do PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o registro de
preços para a confecção de faixas, conforme termo de
referência 0972306, elaborado pela SEPAT, e Estudos
Preliminares 0922814.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 16/03/2022, às 18:59, 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
1028422 e o código CRC EC0BA005.

0005388-42.2021.6.02.8000 1028422v1
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PROCESSO : 0005388-42.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Confecção de faixas.

 

Decisão nº 767 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral em exercício, inserta no evento SEI nº 1028422.

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
GLOBAL, objetivando o Registro de Preços para a confecção de
faixas, tudo de acordo com especificações constantes de Termo de
Referência (0972306), elaborado pela Seção de Patrimônio -
SEPAT e Estudos Preliminares 0922814, aprovado pela Secretaria de
Administração deste Tribunal (0973384).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
1028295, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 255/2022 (1026451) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/03/2022, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029442 e o código CRC 7B32FBD4.

0005388-42.2021.6.02.8000 1029442v4
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DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.
À SLC, para divulgar o aviso de licitação, nos

termos autorizados pela Presidência, na Decisão 767
(doc. 1029442).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/03/2022, às 14:27, 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
1030954 e o código CRC E4EAB637.
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PREGÃO ELETRÔPREGÃO ELETRÔNICONICO  Nº Nº 1818/2022/2022

PROCESSO Nº: 0005388-42.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 06 de abril de 2022
Horário Abertura: 14 horas
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços para confecção de faixas,  tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

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 de mais 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 para confecção de faixas,
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário
Oficial da União.

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.
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3 - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05  (cinco)  dias  úteis,  para  a
quantidade  de  até  100  (cem)  faixas  e  de  10  (dez)  dias  úteis,  para  quantidades
maiores  que  100  (cem)  faixas,  contado  a  partir  da  data  do  recebimento  da
Autorização de Fornecimento.

3.2. A  beneficiária  do  registro  de  preços  terá  o  prazo  de  01  (um)  dia  útil  para
confirmação  do  recebimento  da  Nota  de  Empenho/Autorização  de  Fornecimento,
através de e-mail ou telefone deste TRE/AL.

3.2.1. No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior, será emitida
certidão por servidor do setor solicitante, registrando a data do recebimento da
nota de empenho pela beneficiária.

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 mi-
croempreendedor 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 for-
ma 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 ex-
pressos 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 li-
nha 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 vin-
culados 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
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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 prosse-
guimento no certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a propos-
ta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição 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 cumpri-
mento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-
vistas 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 ele-
trônica.

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
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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 efetua-
das em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a respon-
sabilidade 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 ca-
dastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, 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 desclassi-
ficação no momento da habilitação

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

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitan-
temente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descri-
ção 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 docu-
mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico duran-
te 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 procedi-
mentos 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.

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
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desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, preva-
lecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

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 do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado,  a dimensão exata do produto cotado,
sem conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário e o to-
tal,  código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e prazo
para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e
nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;

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, se-
rão 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 con-
tar da data de sua apresentação.

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públi-
cas.

7.6.1. O  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela  Administração  por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de pra-
zo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos ter-
mos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos res-
ponsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso ve-
rificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES.

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sis-
tema 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 Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigi-
das no Termo de Referência.
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8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

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

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pre-
goeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusi-
vamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do 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 ofer-
tado 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) se-
gundos, 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 deter-
minado, 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 cen-
to 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 ordena-
rá 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
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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 fecha-
do 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 recep-
ção 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 de-
corridas 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 global, 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 se-
guidas 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 prefe-
rência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

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 Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrôni-
co dentre as propostas empatadas.
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condi-
ções diferentes das previstas neste Edital.

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanha-
da pelos demais licitantes.

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negocia-
ção  realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos  complementares,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresenta-
dos.

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julga-
mento 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 re-
lação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observa-
do 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 Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de des-
classificação.

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 apre-
sentar 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, irrisó-
rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mer-
cado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licita-
ção não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materi-
ais 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 indí-
cios 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 pode-
rá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
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9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital comple-
mentar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação es-
crita 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, mode-
lo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exem-
plo 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 ul-
terior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequen-
te, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme dis-
posto 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/).

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e tam-
bém de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade ad-
ministrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2022 assinado (1031825)         SEI 0005388-42.2021.6.02.8000 / pg. 197

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


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indire-
tas.

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 desclassifi-
cação.

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 subse-
quente.

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 habili-
tação 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 condi-
ções exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data pre-
vista 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 encami-
nhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação
atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será  convocado a encaminhá-los,  em formato digital,  via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisi-
tos  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 dife-
rentes, 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 fili -
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al, 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 comprova-
da a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.10. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos ter-
mos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita-
ção:

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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-
mento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-
ção 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: de-
creto de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-
terações 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 apresenta-
ção 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 ad-
ministrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Porta-
ria 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 negati-
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va, 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 ob-
jeto contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitan-
te, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte,  deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-
laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ina-
bilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-
mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de peque-
no porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ain-
da 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
no cadastro de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patri-
monial e das demonstrações contábeis do último exercício.

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-
balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empre-
sa 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. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulariza-
ção. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administra-
ção pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justifi-
cativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanes-
centes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se ou-
tra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
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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 habi-
litação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que ven-
ceu 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 habili-
tação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja re-
tirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescen-
tes.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o li-
citante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa,  datilografada ou digitada,  em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assina-
da e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vence-
dor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em conside-
ração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-
delo, 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, prevalece-
rão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
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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 estabe-
leça 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 mani-
feste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(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 re-
curso, 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 lici-
tantes, 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 indispen-
sáveis à defesa de seus interesses.

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

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 depen-
dam;
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o lici-
tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-
lente 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 imedia-
tamente 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 da-
dos contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados ca-
dastrais atualizados.

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pú-
blica, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edi-
tal e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis conta-
dos da data de recebimento da impugnação.

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

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre-
vistos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e de-
verá 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
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constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

16 - DA ADJUDICAÇÃO,  DA  HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

16.2. Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

16.3.    Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado
o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata
de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2.,
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor
e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação
para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n.
8.666/1993.

16.4. É  facultado  à  administração,  quando  o  convocado  não  assinar  a  ata  de
registro  de  preços  no  prazo  e  condições  estabelecidos,  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

16.5.   A  ata  de  registro  de  preços  implicará  compromisso  de  fornecimento  nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

16.6.    A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 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.
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16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

16.11. Os  contratos  decorrentes  do  Sistema  de  Registro  de  Preços poderão  ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

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

16.12.2. O  cancelamento  do  registro  de  preços  poderá  ocorrer  por  fato
superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que  prejudique  o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido do fornecedor.

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

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

16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal  que  não  tenha
participado  do  certame  licitatório,  mediante  anuência  do  órgão  gerenciador,
observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

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
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órgão gerenciador e órgãos participantes.

16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número
de órgãos não participantes que aderirem.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

17.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade 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 objeto  do registro  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 todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obri-
gações 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,  fixando  prazo  para  substituição  dos
bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando
solicitados pela licitante vencedora.
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18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

18.1.  São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar  às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamen-
te os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referên-
cia, neste Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas téc-
nicas exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notifi-
cações enviadas pelo TRE/AL;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamen-
tos, bem como os dados bancários da empresa;

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum ma-
terial que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a
que ela pertence);

g)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-
obra,  embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,
equipamentos de proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

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.

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.  Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá,
CEP:  57022-220,  durante o seu horário de funcionamento,  no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, para quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para
quantidades maiores que 100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento
da Autorização de Fornecimento.

20.2. Os materiais serão recebidos:

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

b) definitivamente,  no  prazo  máximo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  após  as
conferências necessárias 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 24 (vinte e quatro)
horas, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 21.
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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 05 (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 o contrato ou 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)   Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena mon  -  
ta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das fal-
tas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b)   Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10%  
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra-
tual, na hipótese de atraso injustificado;

c)   Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a in  -  
cidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente
do contrato;
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21.4.1. As  sanções  previstas  neste  Edital  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

21.4.2. A  Administração,  para  aplicação  das  sanções,  analisará  as
circunstâncias  do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  pela  CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

21.4.3. Na  hipótese  da  entrega  do  material  de  forma  parcial,  o  valor  da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 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.

21.5.   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 material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

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

21.9.    Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666,  de  21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

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

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

21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
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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 da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal,  que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor
designado  para  acompanhar  o  contrato,  devendo  ser  entregue  com as  Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.

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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2022, PTRES 167674  (Julgamento  de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 339030 (Material de Consumo).

23.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
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dotações orçamentárias respectivas.

24 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

24.1. Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como
a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da responsabilidade
ambiental desejáveis.

24.2. Todos os materiais devem ser acondicionados em embalagem adequada, com o
menor  volume possível,  que  utilize  materiais  recicláveis  ou  reciclado,  de  forma  a
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

25.3. 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.

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrata-
ção.

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contra-
tação.

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-
tamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.

25.8.          Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

25.9.          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.

25.10. 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.

25.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
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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.

25.12. 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.

25.13. O Edital e seus anexos  poderão  ser  lidos  na  sala  da  COMAP/Seção  de
Licitações  e  Contratos,  no  endereço  especificado  no  item  25.11,  no  caso  de  ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos  sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A - Especificações do Item e Valor Máximo Estimado;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

25.15. 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, 21 de março de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Contratação de Pessoa Jurídica, mediante registro de preços, para confecção de
faixas, para apoio às atividades de Seções Eleitorais nos municípios do Estado
de Alagoas, atendendo a ampla divulgação do Pleito 2022.

2. JUSTIFICATIVA:

a) Proporcionar condições adequadas para instalação de Seções Eleitorais do
Estado atendendo as necessidades do Pleito 2022;

b)  Necessidade  de  divulgação  das  eventuais  alterações  de  locais  de
votação/seção eleitoral promovidas para o Pleito de 2022 nos diversos prédios
públicos disponibilizados à Justiça Eleitoral.

c) Entende-se como adequado o uso de faixas de tecido dada a facilidade de
manuseio, transporte e por serem materiais de menor custo.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. As faixas deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade,
com o uso de tinta que resista às intempéries (chuva e sol) e devem ter
acabamento  com barras  de  madeira  dupla  nas  suas  extremidades,  de
modo a permitir que sejam estendidos permitindo sua perfeita leitura;

b. Os  materiais,  tributos,  encargos,  equipamentos  de  proteção
individual  ou  coletiva  (EPI  e  EPC),  a  mão  de  obra  e  entrega  no  local
indicado  deverão  estar  inclusos  no  custo  total  e  ser  fornecido  pela
CONTRATADA e sob sua exclusiva responsabilidade;

c. O julgamento das propostas será por preço global (lote único).

4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

a. Estima-se  que  serão  necessárias,  no  máximo,  350  (trezentas  e
cinquenta)  faixas  em tecido  (bramante  ou  morim),  para  os  municípios
relacionados no anexo II,  montadas com acabamento de madeira duplo
nas extremidades;

b. As  faixas  deverão  ter  comprimento  mínimo  de  3,0  m  e  largura
mínima de 80 cm;

c. O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo
que possam ser usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no
segundo turno, se houver;

d. A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa
qualidade,  suas  extremidades  deverão  ser  serradas,  sem  pontas  que
possam ferir  ou  lesionar  aqueles  que  as  manuseiem e  que  permitam
estender as peças de modo a possibilitar sua clara leitura
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e.  As  faixas  deverão  ser  dotadas  de  4  (quatro)  cordões  de  nylon
(polietileno) ou material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento
de 3 metros cada, para permitir a sua afixação,

f.  As  faixas  serão  confeccionadas  em 2  (dois)  modelos,  conforme
anexo III deste termo de referência.

5. DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO:

5.1.  Todo  material  confeccionado  deverá  ser  entregue  no  Almoxarifado  do
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  localizado  na  Av.  Menino  Marcelo
(também conhecida por Via Expressa), n.º 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP:
57.046-000, no horário das 13h00 às 17h00 no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis,  para  quantidades  até  100  (cem)  faixas;  de  10  (dez)  dias  úteis,  para
quantidades maiores que 100 (cem) faixas;

5.2. A beneficiária do registro de preços terá o prazo de 1 (um) dia útil para
confirmação do recebimento da nota de empenho, através de e-mail ou telefone
deste TRE/AL;

5.2.1.  No caso de inexistência da confirmação exigida no item anterior,  será
emitida  certidão  por  servidor  do  setor  solicitante,  registrando  a  data  do
recebimento da nota de empenho pela beneficiária;

5.3. Os  materiais  serão  inspecionados  por  ocasião  de  seu  recebimento  na
Seção de Almoxarifado. Em hipótese alguma será aceito material diferente do
que  foi  cotado  e/ou  que  esteja  em desacordo  com a  descrição  do  material
constante  neste  termo  de  referência,  com  defeito  de  fabricação,  avarias,
manchas de tinta ou, ainda, divergente da amostra retida, ficando a beneficiária
do Registro de Preços obrigada a recolhê-lo e substitui-lo no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus para o TRE/AL;

5.3.1. As faixas deverão estar especificadas individualmente (no verso ou com
algum material que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona
Eleitoral a que ela pertence), antes de abri-la para conferência;

5.4. O material deverá ser entregue de acordo com a solicitação, à medida em
que as Zonas Eleitorais informarem suas demandas.

6. PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária  de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias,  a contar da data da
entrega da respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por
servidor/gestor designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue
com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

a. A  Nota  Fiscal  respectiva  deverá  ser  devidamente  atestada no
mesmo prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento pelo gestor
do contrato;

b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita
Federal do Brasil.
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7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

Designação através de Portaria exarada pela Presidência desta Corte Eleitoral.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

8.1- O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes
sanções  administrativas,  sem  prejuízo  das  legais,  que  podem  ser  aplicadas
cumulativamente:

a. Advertência,  em  virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de
pequena  monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras
mais severas;

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite
de 10% (dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro
do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado;

c. Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento
total, a incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo
remanescente de contrato;

d. Impedimento de licitar  e contratar com a União,  Estados,  Distrito
Federal  ou  Municípios,  descredenciamento no SICAF,  ou  no sistema de
cadastramento de fornecedores,  pelo  prazo de até 5(cinco)  anos,  caso
convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  proposta,  não  celebrar  o
contrato,  deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certam e, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do  contrato,
comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,  suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a  Administração,  por  prazo  não  superior  a  02  (dois)  anos,  conforme
previsto no art.7ºda Lei nº10.520/2002;

8.2 - A Administração, par a aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;

8.3 - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

Pesquisa a cargo da COMAP.

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS

10.1-  Os  serviços  deverão  se  pautar  no  uso  racional  de  recursos  e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material
consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às
premissas da responsabilidade ambiental desejáveis.
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10.2 - Todos os materiais devem ser acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis ou reciclado, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

Maceió – AL, 11 de novembro de 2021.

EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
TOTAL 

REGISTRADO

VALOR MÁXIMO 

UNITÁRIO

(R$)

VALOR MÁXIMO
TOTAL

(R$)

1

Faixa em tecido (bramante ou mo-
rim) de boa qualidade, com com-
primento mínimo de 3,0 m e lar-
gura mínima de 80 cm, com aca-
bamento  de  madeira  duplo  nas
extremidades, de boa qualidade e
com pontas serradas.

Unid. 350 85,00 29.750,00
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ANEXO II

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

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/2022

Processo nº 0005388-42.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 18/2022

MINUTA

Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu  Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430, 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 do item abaixo relacionado, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A
do Pregão Eletrônico nº 18/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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 18/2022:

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
18/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para  a  entrega  dos  materiais  é  de  05  (cinco)  dias  úteis,  para
quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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que  100  (cem)  faixas, a  partir  da  data  do  recebimento  da  Autorização  de
Fornecimento.

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 vantajo-
sidade 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 objeto  registrado 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 todas as facilidades para 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,  fixando  prazo  para  substituição  dos
bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quan-
do solicitados pela licitante vencedora.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
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constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar  às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamen-
te os prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referên-
cia, neste Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas téc-
nicas exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notifi-
cações enviadas pelo TRE/AL.;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamen-
tos, bem como os dados bancários da empresa;

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum ma-
terial que possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a
que ela pertence);

g)  Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  relativas  aos  materiais,  mão-de-
obra,  embalagens,  ferramentas,  fretes,  transportes,  impostos,  taxas,
equipamentos de proteção individual ou coletiva  (EPI e EPC), encargos, tributos,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

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;
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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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá,
CEP:  57022-220,  durante o seu horário de funcionamento,  no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, para quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para
quantidades maiores que 100 (cem) faixas, contado a partir da data do recebimento
da Autorização de Fornecimento.

6.2. Os materiais serão recebidos:

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

b) definitivamente,  no  prazo  máximo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  após  as
conferências necessárias e consequente aceitação.

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

6.4. 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.

6.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6. 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.

6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. 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 o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;
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c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a)   Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena mon  -  
ta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das fal-
tas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b)   Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10%  
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra-
tual, na hipótese de atraso injustificado;

c)   Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a in  -  
cidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente
de contrato;

7.4.1.  As  sanções previstas  neste Edital  poderão ser  impostas cumulativamente
com as demais.

7.4.2. A  Administração,  para  aplicação  das  sanções,  analisará  as
circunstâncias  do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  pela  CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

7.4.3.  Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.

7.4.4. 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.
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7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

7.6. 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.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, 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.

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

7.9. 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.

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

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

7.12.  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.

7.12.1. 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.

7.13. 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.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem bancária  de  crédito  em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal,  que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor
designado  para  acompanhar  o  contrato,  devendo  ser  entregue  com as  Certidões
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Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. 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.

8.6. 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%

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 § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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, 21 de março de 2022.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente do TRE/AL

Pela Empresa:
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00018/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00002/2022

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0005388-42.2021 Menor Preço Não Não  

* Pregão Covid-19 ?

 Não
 Lei 14.124/2021, art. 8° (vacinação Covid-19)

 MP 1.047/2021, art. 2° (insumos Covid-19)

Validade da Ata SRP   

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

29.750,0000 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Confecção de faixas informativas para apoio às Eleições Gerais 2022.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Presidente

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
23/03/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe de Seção

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2022NE999999

Disponibilidade do Edital
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00018/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00002/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 22497 - Confecção / Instalação Faixas
Unidade de Fornecimento
UNIDADE
Descrição Detalhada

Confecção / Instalação Faixas. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm; O 
tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam ser usadas tanto no primeiro turno das 
eleições, quanto no segundo turno, se houver; A madeira usada para o acabamento das faixas deverá ser de boa 
qualidade, suas extremidades deverão ser serradas, sem pontas que possam ferir ou lesionar aqueles que as manuseiem 

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
350 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 85,0000

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

*  O item refere-se a serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação?  Sim  Não

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

700

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 350

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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2021/00051.01

MCR Sistemas e Consultoria
Lt d a .

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021-SRP

PROCESSO SEI Nº 249292-69.2021.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5301, de 17/08/2021, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 041/2021-RP, Registro de Preços para contratação de
empresa para fornecimento e instalação de persianas tipo rolô, incluindo a retirada e
descarte sustentável das persianas existentes, e declarou fracassado o certame em razão
da desclassificação das empresas licitantes.

São Paulo, 22 de março de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

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

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 223/2022. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA. OBJETO: Cessão
do software GEAFIN - Sistema de Gestão Administrativa e Financeira e do software SISRET
- Sistema de Retenções Trabalhistas, ambos criado pelo TRF4. BASE LEGAL: art. 116 e
parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 22/03/2022 a 22/03/2027. 0000771-
84.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em
12/03/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 17/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: TK ELEVADORES BRASIL LTDA. OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato
de manutenção de elevadores do prédio sede do Tribunal, por mais 20 meses, a partir de
22/03/2022. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168396; NDs 3390.30 e 3390.39 e 2020NE500364 e
2020NE50365, datadas de 14/07/2020. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 292.300,00 . PA:
0002191-27.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Sandra Mara Cornelius da Rocha, Diretora-Geral,
em 21.03.2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 06/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: HD Vídeo Produtora e Consultoria Ltda. OBJETO: Prorrogação da vigência do
Contrato de prestação de serviços de operação de sistemas de áudio e vídeo, por mais 12
meses, a partir de 16/04/2022. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 397.428,36. DOT.
ORÇAMENTÁRIA: PT - 168396, ND - 3390.39 e Reforço à Nota de Empenho n.º
2022NE500168, datado de 17/03/2022. PA: 0000045-76.2021.4.04.8000. ASSI N AT U R A :
Sandra Mara Cornelius da Rocha, Diretora-Geral, em 22.03.2022.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°16/2022. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: GR INDUSTRIAL LTDA
CNPJ n° 05.441.127/0001-60. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com
fornecimento de peças e componentes, em 01 (um) elevador da marca Wollk, instalado no
Prédio Anexo I do TRF5ªRegião. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/02, Dec.3.555/00,
Dec.10.024/2019, L.C.123/2006, Dec.8.538/2005, I.N. 05/2017- SEGE/MPDG, I.N.73/2020-
SEGE/ME, I.N.1/10-SLTI/MPOG, Lei n° 8.666/1993. Valor: R$
13.000,00(treze mil reais) Recursos Orçamentários: PT-168455 e ED-339039 NE-246/2022
de 16/03/22 na modalidade global, no valor de R$ 10.038,89. Vigência: 12 (doze) meses,
contados a partir de 23/03/2022 assinatura. Assinatura: 21/03/2022. Assinam: Elias José de
Souza, Diretor da Secretaria Administrativa em Exercício-TRF5ªR. e Gilvandro de Aquino
Cabral Júnior, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato n°53/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ n° 03.535.902/0001-10.
Objeto: Prorrogar os prazos previstos na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL e no item 10.3 da CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZOS E CONDIÇÕES do Contrato n°
53/2021, com fundamento no art. 57, § 1º, inciso V e § 2º da Lei 8.666/1993. PAV nº
00008275-73.2021.4.05.7000-TRF5ªRegião. Vigência: A partir de sua assinatura. Assinatura:
21/03/22. Assinam: Elias José de Souza, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião,
em exercício e Francisco de Assis Bertrand Filho, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n.º 0003143-22.2020.6.01.8000. Nota de Empenho n. 2022NE000124.

Contratante: TRE/AC. Contratada: ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO

EMPRESARIAL LTDA - CNPJ Nº 07.774.090/0001-17. Objeto: contratação do Curso Online

GESTÃO DE RISCOS ESTRATÉGICOS E DE INTEGRIDADE, para participação de 20 (vinte)

servidores, com carga horária de 12 horas, no valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil

reais). Fundamento Legal: art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993. Reconhecimento: em

16/03/2022, por Rosana Magalhães da Silva, Diretora Geral. Ratificação: em

21/03/2022, pelo Desembargador FRANCISCO DJALMA DA SILVA, Presidente do

T R E / AC .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0005388-42.2021. Objeto: Confecção de faixas informativas para
apoio às Eleições Gerais 2022.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/03/2022 das 08h00 às
17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00018-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 23/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/04/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe de Seção

(SIASGnet - 22/03/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006398-24.2021. Objeto: Prestação continuada de serviço
especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de Unidades
de Serviço Técnico - USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/ AL.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/03/2022 das 08h00 às
17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00017-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 23/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/04/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe de Seção

(SIASGnet - 22/03/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 392/2022 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 04/2022.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
Credenciada: K R de Oliveira Chaves. CNPJ 30.080.700/0001-02. Do Objeto: Prestação de
serviços de fisioterapia. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.301.0033.2004.0013 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência: 60 (sessenta)
meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura: 14/03/2022. Assinam:
Desembargador Wellington José de Araújo pelo Credenciante, e como representante da
Credenciada a Senhora Karla Rachel de Oliveira Chaves.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 162º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos
medidos a maior, relativos à 15ª medição. O total de acréscimo importa na quantia de R$
16.385,52 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,0290% do valor inicial atualizado do
contrato. O presente termo aditivo alterará o valor do Contrato conforme planilhas
orçamentárias em anexo, que passarão a integrar o termo contratual. Fundamento: no art.
65, inciso I, §1º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c cláusula décima segunda do
Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no Processo PAD n.º 20.332/2021. Assina, pelo
TRE, Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, Presidente. DATA: 21/03/2021

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000012449-1.
Pregão Nº 8/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 23.982.490/0001-74 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA. Objeto:
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva e atendimento
emergencial, com fornecimento integral de materiais, peças e mão de obra, de 3 (três)
elevadores instalados no edifício Ialba-Luza.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023. Valor
Total: R$ 20.379,96. Data de Assinatura: 22/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Número do Contrato: 5/2020.

Nº Processo: 20.0.000004192-1

Pregão. Nº 6/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS. Contratado:

85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. Objeto: Atualizaça ̃o

do valor da UST contratada, em virtude do reajuste anual dos valores pelo índice

nacional de preços ao consumidor amplo - IPCA. Vigência: 16/03/2020 a 16/11/2023.

Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.111.288,86. Data de Assinatura:

22/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/03/0222).
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Pregões 2022

Licitação Em Andamento

 

Número 09/2022
SEI 0012043-64.2020.6.02.8000

Data: 15/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 967,02.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 10/2022
SEI 0006717-89.2021.6.02.8000

Data: 22/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone), conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total estimado: R$ 17.250,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 11/2022
SEI 0005460-29.2021.6.02.8000

Data: 17/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de confecção de material gráfico para fornecimento de Manuais tipo cartilha e Guias
Rápidos de instrução para mesários que farão parte das Eleições Gerais de 2022, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 36.135.40.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 12/2022
SEI 0005560-81.2021.6.02.8000

Data: 23/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor máximo unitário: R$ 252,20.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 13/2022
SEI 0004603-17.2020.6.02.8000

Data: 24/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional, com fornecimento de peças sob demanda, de
acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total: R$ 550.494,56.
Documentos:

Edital
Planilhas (anexo I-A e I-E)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 

Número 14/2022
SEI 0004543-56.2021.6.02.8000

Data: 25/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, que estejam cursando
nível de graduação, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 497.476,80.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 15/2022
SEI 0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

á l

Valor total: R$ 283.334,27.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 16/2022
SEI 0006489-17.2021.6.02.8000

Data: 04/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de manutenção elétrica
preventiva e corretiva, nos locais de votação e outros, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral
durante as Eleições 2022, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO

Valor total: R$ 129.628,79.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  

 

Número 17/2022
SEI 0006398-24.2021.6.02.8000

Data: 05/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL, conforme o edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO

Valor total: R$ 907.801,72.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 18/2022
SEI 0005388-42.6.02.8000

Data: 06/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para confecção de faixas, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 29.750,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
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Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

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

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/03/2022, às 16:02, 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
1032970 e o código CRC 183EF259.

0005388-42.2021.6.02.8000 1032970v1
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COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 
 
 

Rua D1 Quadra 18 nº 145 – Eustáquio Gomes de Mello– Cid. Universitária – Maceió / Alagoas 
CEP: 57072-372E-mail: gilbertocsjp@hotmail.com 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL 
Pregão Eletrônico - SRP - nº 018/2022 
Data da Sessão: 06/04/2022 – 14:00Hs 

OBJETO: Registro de preços para confecção de faixas. 
 

DADOS DA LICITANTE: 

 COMERCIAL CEZARIO JUNIOR – ME 

 CNPJ nº 26.125.358/0001-34 Rua D1 Quadra 18  Eustaquio Gomes, 145 - Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL. CEP 57072-372 

 Fone: (82) 99837 – 8393 

 E-mail: gilbertocsp@hotmail.com 

 

  PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/ FAB. UND. 
QUANT.

. 
VL. 

UNITARIO 

 
VL TOTAL  

 

 
VL TOTAL POR 

EXTENSO 
 

01 

Faixa em tecido (bramante 
ou morim) de boa qualidade, 
com comprimento mínimo 
de 3,0 m e largura mínima 
de 80 cm, com acabamento 
de madeira duplo nas 
extremidades, de boa 
qualidade e com pontas 
serradas 

COMERCIAL 
GRACILIANO 

UND 350 R$ 83,00 

 
 
 
 
 
 

R$ 29.050,00 

 
 
 
 

 
 

VINTE E NOVE MIL E 
CINQUENTA REAIS 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
 

 
R$ 29.050,00 

 
VINTE E NOVE MIL E 
CINQUENTA REAIS 

 

 

 

 

 

*Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação 
 
*DADOS BANCARIOS: AGENCIA: 0001   C/C: 12330913-9 NU PAGAMENTOS S.A 
 
*A licitante DECLARA  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. 

 

*A licitante Declara ainda que concordamos com todos os termos do Edital Pregão n.º 018/2022 – TRE/AL 

 
Maceió, 06 de Abril de 2022.  
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COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 
 
 

Rua D1 Quadra 18 nº 145 – Eustáquio Gomes de Mello– Cid. Universitária – Maceió / Alagoas 
CEP: 57072-372E-mail: gilbertocsjp@hotmail.com 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL 
Pregão Eletrônico - SRP - nº 018/2022 
Data da Sessão: 06/04/2022 – 14:00Hs 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXA 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

RazãoSocial COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 

CNPJ 26.125.358/0001-34 

Endereço RUA D1 QUADRA 18 Nº 145 EUSTAQUIO GOMES DE MELLO II  

CEP 57072-372 

Fones: (82) 9837-8393 

Fax  

E-mail gilbertocsjp@hotmail.com 

Siteinternet  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 

Cargo EMPRESÁRIO 

Nacionalidade BRASILEIRO 

Estadocivil SOLTEIRO 

Profissão EMPRESARIO 

Endereço RUA D1 QUADRA 18 Nº 145 EUSTAQUIO GOMES DE MELLO II  

CEP 57072-372 

Fone (82) 9837-8393 

Fax  

E-mail gilbertocsjp@hotmail.com 

Cart.deIdentidade 9900175008 

OrgãoExpedidor SSP/AL 

CPF 04245046422 

Dados Bancários da Empresa 

Banco NU PAGAMENTOS S.A 

Agência 0001 

Conta 12330913-9 
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COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 
 
 

Rua D1 Quadra 18 nº 145 – Eustáquio Gomes de Mello– Cid. Universitária – Maceió / Alagoas 
CEP: 57072-372E-mail: gilbertocsjp@hotmail.com 

 

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome GILBERTO JUNIOR 

Cargo EMPRESARIO  

Endereço RUA D1 QUADRA 18 Nº 145 EUSTAQUIO GOMES II  

CEP 57072-372 

Fone (82) 99837-8393 

Fax  

E-mail gilbertocsjp@hotmail.com 

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

 

 

Maceió, 06 de Abril de 2022. 

 

 

 

Proposta EMPRESA GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR (1041845)         SEI 0005388-42.2021.6.02.8000 / pg. 238



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

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2022.
Prezado Servidor,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela empresa Gilberto Cezário da Silva Júnior, conforme
evento 1041845.

 
Informo, outrossim, que a sessão eletrônica

encontra-se em andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/04/2022, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1041846 e o código CRC B87A99D7.

0005388-42.2021.6.02.8000 1041846v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2022.
Sr. Pregoeiro,
 
Uma vez atendidos os impositivos editalícios, esta

gestão está de acordo com a proposta apresentada.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Chefe de
Seção Substituto, em 06/04/2022, às 15:12, 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
1041849 e o código CRC 1F07B90C.

0005388-42.2021.6.02.8000 1041849v1
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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: 26.125.358/0001-34 DUNS®: 921508281
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422
Nome Fantasia: COMERCIAL CEZARIO JUNIOR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN
FGTS 27/04/2022
Trabalhista Validade: 10/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Sem Informação

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/11/2016 (*)
Receita Municipal Validade: 11/01/2017 (*)

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: 06/04/2022 15:20 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.125.358/0001-34
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422

Atividade Econômica Principal:

6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereço:
RUA D-1 (CJ EUSTAQUIO GOMES 2), 145 - CIDADE UNIVERSITARIA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 06/04/2022 15:19 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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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 13:47:52 do dia 04/04/2022

Código de controle da certidão: 8CAF-C419-99C9-45D5

Certidão fornecida para o CNPJ: 26.125.358/0001-34

Válida até 03/06/2022

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.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: 06/04/2022 15:32:33 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 
CNPJ: 26.125.358/0001-34 
 
 
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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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 
 
CPF/CNPJ: 042.450.464-22 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 15:34:46 do dia 06/04/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: XW2S060422153446 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/04/2022 às 15:35) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 042.450.464-22.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

624D.DD8D.E977.A157 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 06/04/2022 as 15:35:57 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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 04/04/2022  0003313738 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003313738  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 COMERCIAL CEZARIO JUNIOR, vinculado ao CNPJ: 26.125.358/0001-34 ***************************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, terça-feira, 5 de abril de 2022 às 18h46min. 

                      0003313738 
 PEDIDO N°:  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
26.125.358/0001-34
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
08/09/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 
56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação 
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R D-1 (CJ EUSTAQUIO GOMES 2) 

NÚMERO 
145 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.072-372 

BAIRRO/DISTRITO 
CIDADE UNIVERSITARIA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
gilbertocsjp@hotmail.com 

TELEFONE 
(82) 9837-8393 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/09/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2022 às 15:37:08 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas

Contribuinte

CNPJ: 26.125.358/0001-34 Inscrição Estadual: 24499434-0 Início da Atividade: 08/09/2016

Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422

Nome de Fantasia: COMERCIAL CEZARIO JUNIOR

Logradouro: R  D-1 (CJ EUSTAQUIO GOMES 2) Número: 145

Complemento: Bairro: CIDADE UNIVERSITARIA

CEP: 57072372 Município: MACEIO UF: AL

Telefone: (82) 98378393

Atividade(s) Econômica(s):

DescriçãoCNAE

1813001 Impressão de material para uso publicitário

4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de

4721103 Comércio varejista de laticínios e frios

4723700 Comércio varejista de bebidas

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral

4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório

5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

5612100 Serviços ambulantes de alimentação

5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para

6399200 Outras atividades de prestação de serviços de informação não

8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não

4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de

Regime(s) Especial(ais):

Não possui regime especial cadastrado.

Observações:
Situação Cadastral: ATIVO
Optante pelo Simples Nacional

Situação cadastral atual: Habilitado Endereço Eletrônico: gilbertocsjp@hotmail.com
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.125.358/0001-34 DUNS®: 921508281
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422
Nome Fantasia: COMERCIAL CEZARIO JUNIOR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158304 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
Data Aplicação: 06/12/2018
Número do Processo: 23345000254201860 Número do Contrato: 2017NE800534
Descrição/Justificativa: Inexecução contratual

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 20/12/2018 Valor da Multa: R$ 218,80
Número do Processo: 0001750-06.2018
Descrição/Justificativa: foi entregue parte do quantitativo contratado, não a integralidade

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 12/11/2018 Valor da Multa: R$ 286,50
Número do Processo: 0001932-89.2018 Número do Contrato: 2018NE000339
Descrição/Justificativa: Atraso superior a 30 dias na entrega do material

Ocorrência 3:

Emitido em: 06/04/2022 15:23 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

21
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 19/07/2018 Valor da Multa: R$ 101,41
Número do Processo: 0009940-89.2017 Número do Contrato: 2018NE000111
Descrição/Justificativa: Descumprimento do prazo de entrega dos itens adquiridos (leite em pó e café),

posto que efetivado o fornecimento com o atraso superior a 30 (trinta) dias.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 158304 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
Data Aplicação: 06/12/2018 Valor da Multa: R$ 3,96
Número do Processo: 23345000254201860 Número do Contrato: 2017NE800534
Descrição/Justificativa: Inexecução contratual

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 20/11/2018 Valor da Multa: R$ 295,68
Número do Processo: 9218-55.2017 Número do Contrato: 2017NE000795
Descrição/Justificativa: Decisão judicial em virtude de atraso na entrega do material contratado através

da 2017NE000795, na forma prevista no Item 16, subitem 16.4, alínea c, do PE
nº 51/2016.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou

contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos,
documentação ou declaração falsa, dentre outros

UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 11/06/2019 Prazo Final: 11/06/2020

Número do Processo: 0003573-15.2018
Descrição/Justificativa: Atraso em devolver a ata de registro de preços assinada (102 dias para devolver)

Ocorrência 7:

Emitido em: 06/04/2022 15:23 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.125.358/0001-34 DUNS®: 921508281
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422
Nome Fantasia: COMERCIAL CEZARIO JUNIOR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 06/04/2022 15:24 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.125.358/0001-34 DUNS®: 921508281
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422
Nome Fantasia: COMERCIAL CEZARIO JUNIOR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 06/04/2022 15:25 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.125.358/0001-34 DUNS®: 921508281
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422
Nome Fantasia: COMERCIAL CEZARIO JUNIOR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 06/04/2022 15:25 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.125.358/0001-34 DUNS®: 921508281
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422
Nome Fantasia: COMERCIAL CEZARIO JUNIOR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 18/10/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 20.000,00 Data de Abertura da Empresa: 08/09/2016
CNAE Primário: 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CNAE Secundário 1: 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 3: 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
CNAE Secundário 4: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 5: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 6: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 7: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 8: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 9: 5320-2/01 - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO
CNAE Secundário 10: 5612-1/00 - SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CNAE Secundário 11: 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CNAE Secundário 12: 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS

Dados para Contato
CEP: 57.072-372
Endereço: RUA D-1 (CJ EUSTAQUIO GOMES 2), 145 - CIDADE UNIVERSITARIA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 98378393
E-mail: gilbertocsjp@hotmail.com

Emitido em: 06/04/2022 15:26 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

21
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal
042.450.464-22CPF:

Nome: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR

Dados do Responsável pelo Cadastro
240.325.734-68CPF:

Nome: MARIA JOSE PROCOPIO DE CARVALHO
E-mail: gilbertocsjp@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
4235 - RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS, MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

Emitido em: 06/04/2022 15:26 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 26.125.358/0001-34 DUNS®: 921508281
Razão Social: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422
Nome Fantasia: COMERCIAL CEZARIO JUNIOR
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Maceió / Alagoas
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

4235
RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

Ativo

Emitido em: 06/04/2022 15:28 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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13/09/2016 Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual  Impressão

1/2

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422
Nome do Empresário
GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR
Nome Fantasia
COMERCIAL CEZARIO JUNIOR
Capital Social
20.000,00
Nº da Identidade
99001175008

Órgão Emissor
ssp

UF Emissor
AL

CPF
042.450.46422

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
08/09/2016

Números de Registro

CNPJ
26.125.358/000134

NIRE
27800925826

Endereço Comercial

CEP
57072372

Logradouro
RUA D1 (CJ EUSTAQUIO GOMES 2)

Número
145

Bairro
CIDADE UNIVERSITARIA
Município
MACEIO

UF
AL

Ponto de Referência
PROXIMO AO COLEGIO VINICIUS DE MORAES

Atividades

Data de Início de Atividades
08/09/2016

Código da Atividade Principal
63.992/00

Descrição da Atividade Principal
Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas
anteriormente

Código da Atividade
Secundária Descrição da Atividade Secundária

1 47.440/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral

2 82.997/99 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente

3 56.121/00 Serviços ambulantes de alimentação
4 47.211/03 Comércio varejista de laticínios e frios
5 56.201/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

6 43.223/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração

7 47.237/00 Comércio varejista de bebidas
8 47.890/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
9 47.890/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
10 53.202/01 Serviços de malote não realizados pelo correio nacional
11 18.130/01 Impressão de material para uso publicitário
12 47.512/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório  declaração prestada no
momento da inscrição:

Declaro,  sob  as  penas  da  Lei,  que  conheço  e  atendo  os  requisitos  legais  exigidos  pelo  Estado  e  pela  Prefeitura  do
Município  para  emissão  do  Alvará  de  Licença  e  Funcionamento,  compreendidos  os  aspectos  sanitários,  ambientais,
tributários,  de  segurança  pública,  uso  e  ocupação  do  solo,  atividades  domiciliares  e  restrições  ao  uso  de  espaços
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públicos. O nãoatendimento a esses  requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório.

Este  Certificado  comprova  as  inscrições,  alvará,  licenças  e  a  situação  de  enquadramento  do  empresário  na  condição  de  Microempreendedor
Individual.  A  sua  aceitação  está  condicionada  à  verificação  de  sua  autenticidade  na  Internet,  no  endereço:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Para  pesquisar  a  inscrição  estadual  e/ou  municipal  (quando  convenentes  do  cadastro  sincronizado  nacional),  informe  os  elementos  abaixo  no
endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp

Número do Recibo: ME99487870
Número do Identificador: 00004245046422

Data de Emissão:
13/09/2016
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 18/2022 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: 26.125.358/0001-34 - GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 

06 de Abril de 2022.

 

Voltar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 18/2022 UASG 70011

MARIA JOSE PROCOPIO DE CARVALHO, como representante devidamente constituído de 26.125.358/0001-34 -
GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 doravante denominado GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR
04245046422, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 18/2022 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 18/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 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 18/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 18/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 18/2022 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 18/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 18/2022 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 18/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 18/2022 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. 

Maceió, em 06 de Abril de 2022. 

MARIA JOSE PROCOPIO DE CARVALHO
 

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 18/2022 UASG 70011

GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422, inscrita no CNPJ nº 26.125.358/0001-34, 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.

Maceió, 06 de Abril de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 18/2022 UASG 70011

GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422, inscrita no CNPJ nº 26.125.358/0001-34, 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.

Maceió, 06 de Abril de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 18/2022 UASG 70011

GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422, CNPJ nº 26.125.358/0001-34, 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.

Maceió, 06 de Abril de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 18/2022 UASG 70011

GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422, inscrita no CNPJ nº 26.125.358/0001-34, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 06 de Abril de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 18/2022 UASG 70011

GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422, inscrita no CNPJ nº 26.125.358/0001-34, 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.

Maceió, 06 de Abril de 2022.

 

Fechar

Declaração Compras.Gov (1042107)         SEI 0005388-42.2021.6.02.8000 / pg. 267

javascript:self.print()


  

 

 
 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 18/2022 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 18/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 26.125.358/0001-34 - GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422

Maceió, 06 de Abril de 2022.

 

Fechar
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00018/2022(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

26.125.358/0001-34 - GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Confecção / Instalação
Faixas

UNIDADE 350 R$ 85,0000 R$ 83,0000R$ 29.050,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa em tecido (bramante ou morim) de boa qualidade, com comprimento mínimo de
3,0 m e largura mínima de 80 cm, com acabamento de madeira duplo nas extremidades, de boa qualidade e com pontas serradas

Total do Fornecedor: R$
29.050,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
29.050,0000

(*) 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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00871703459Usuário:

06/04/2022 16:44:33Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 Adimplente26125358
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00018/2022 (SRP) 
 

Às 16:45 horas do dia 06 de abril de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00018/2022, referente ao
Processo nº 0005388-42.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, 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: Confecção / Instalação Faixas
Descrição Complementar: Confecção / Instalação Faixas. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e
largura mínima de 80 cm; O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam ser usadas
tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se houver; A madeira usada para o acabamento das
faixas deverá ser de boa qualidade, suas extremidades deverão ser serradas, sem pontas que possam ferir ou
lesionar aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a possibilitar sua clara leitura; As
faixas deverão ser dotadas de 4 (quatro) cordões de nylon (polietileno) ou material similar, com 2mm de diâmetro,
com comprimento de 3 metros cada, para permitir a sua afixação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 350 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 85,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 , pelo melhor lance de R$ 83,0000 e a
quantidade de 350 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/04/2022
16:45:52

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR
04245046422, CNPJ/CPF: 26.125.358/0001-34, Melhor lance: R$ 83,0000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .182022 .4720 .4618 .349044

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00018/2022 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 06 de abril de 2022, 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 0005388-42.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Confecção de faixas informativas para apoio às Eleições Gerais 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: Confecção / Instalação Faixas
Descrição Complementar: Confecção / Instalação Faixas. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e
largura mínima de 80 cm; O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam ser
usadas tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se houver; A madeira usada para o
acabamento das faixas deverá ser de boa qualidade, suas extremidades deverão ser serradas, sem pontas que
possam ferir ou lesionar aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a possibilitar sua
clara leitura; As faixas deverão ser dotadas de 4 (quatro) cordões de nylon (polietileno) ou material similar, com
2mm de diâmetro, com comprimento de 3 metros cada, para permitir a sua afixação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 350 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 85,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422, pelo melhor lance de R$ 83,0000 e a
quantidade de 350 UNIDADE .

Histórico
Item: 1 - Confecção / Instalação Faixas

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
40.193.188/0001-56 GRAFMIX

COMUNICACAO
E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 350 R$ 85,0000 R$ 29.750,0000 05/04/2022
14:10:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa em tecido (bramante ou morim) de boa qualidade, com
comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm, com acabamento de madeira duplo nas
extremidades, de boa qualidade e com pontas serradas. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.125.358/0001-34 GILBERTO
CEZARIO DA
SILVA JUNIOR
04245046422

Sim Sim 350 R$ 100,0000 R$ 35.000,0000 06/04/2022
02:27:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa em tecido (bramante ou morim) de boa qualidade, com
comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm, com acabamento de madeira duplo nas
extremidades, de boa qualidade e com pontas serradas 
Porte da empresa: ME/EPP

10.676.195/0001-48 NADER &
FELLOWS LTDA

Sim Sim 350 R$ 140,0000 R$ 49.000,0000 05/04/2022
12:44:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme edital 
Porte da empresa: ME/EPP

11.565.537/0001-15 M. DOS S.
SILVA EIRELI

Sim Sim 350 R$ 200,0000 R$ 70.000,0000 06/04/2022
08:23:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa em tecido (bramante ou morim) de boa qualidade, com
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comprimento mínimo de 3,0 m e largura mínima de 80 cm, com acabamento de madeira duplo nas
extremidades, de boa qualidade e com pontas serradas 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200,0000 11.565.537/0001-15 06/04/2022 14:00:00:580
R$ 140,0000 10.676.195/0001-48 06/04/2022 14:00:00:580
R$ 100,0000 26.125.358/0001-34 06/04/2022 14:00:00:580
R$ 85,0000 40.193.188/0001-56 06/04/2022 14:00:00:580
R$ 100,0000 11.565.537/0001-15 06/04/2022 14:19:02:767
R$ 83,0000 26.125.358/0001-34 06/04/2022 14:33:07:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

06/04/2022
14:01:28 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 06/04/2022
14:10:00 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

06/04/2022
14:28:11 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

06/04/2022
14:28:11

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
85,0000 e R$ 140,0000.

Encerramento 06/04/2022
14:33:12 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

06/04/2022
14:33:12 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/04/2022
14:50:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR
04245046422, CNPJ/CPF: 26.125.358/0001-34.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

06/04/2022
14:58:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GILBERTO CEZARIO DA
SILVA JUNIOR 04245046422, CNPJ/CPF: 26.125.358/0001-34.

Aceite de proposta 06/04/2022
15:17:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR
04245046422, CNPJ/CPF: 26.125.358/0001-34, pelo melhor lance de R$ 83,0000.

Habilitação de
fornecedor

06/04/2022
15:41:49

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GILBERTO CEZARIO DA SILVA
JUNIOR 04245046422 - CNPJ/CPF: 26.125.358/0001-34

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 06/04/2022
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 06/04/2022

14:10:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 06/04/2022

14:10:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 06/04/2022
14:28:11

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 85,0000 e R$ 140,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:11

do dia 06/04/2022.
Sistema 06/04/2022

14:33:12
O fornecedor da proposta no valor de R$ 140,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 06/04/2022

14:33:12
O fornecedor da proposta no valor de R$ 85,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 06/04/2022

14:33:12
O fornecedor da proposta no valor de R$ 100,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 06/04/2022

14:33:12
O item 1 está encerrado.

Sistema 06/04/2022
14:33:20

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 06/04/2022
14:36:59

Para GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 - Sr(a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi o primeiro colocado para o item, considerando a determinação da
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legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita o valor unitário da faixa de R$ 60,00

(sessenta reais)?
26.125.358/0001-

34
06/04/2022
14:38:30

Boa tarde, infelizmente já estamos abaixo do valor estimado da licitação.

26.125.358/0001-
34

06/04/2022
14:39:34

esse tipo de serviço demanda muito trabalho, pouco tempo, os insumos subiram
enfim a trabalhada é grande.

Pregoeiro 06/04/2022
14:41:33

Para GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 - Compreendo.
Entretanto, novamente considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor unitário da faixa de R$ 70,00 (setenta reais)?
26.125.358/0001-

34
06/04/2022
14:45:08

Infelizmente ja éstamos com o preço bem apertado, tendo em vista que as
especificaçoes do produto por ser de tecido o mesmo já subiu bastante, fora o resto

das outras coisas que acompanharam a subida de preços.
Pregoeiro 06/04/2022

14:48:15
Para GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 - 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 D O ITEM, BEM COMO ASSINADA.
26.125.358/0001-

34
06/04/2022
14:49:18

ok

Pregoeiro 06/04/2022
14:50:14

Para GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 - Conforme o item 8.24.2
do Edital 18/2022: "O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Editall
e já apresentados.

Sistema 06/04/2022
14:50:34

Senhor fornecedor GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422, CNPJ/CPF:
26.125.358/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 06/04/2022
14:58:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR
04245046422, CNPJ/CPF: 26.125.358/0001-34, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/04/2022
15:17:07

Para GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 - Senhor licitante como
despacho da unidade técnica, a proposta de Vossa Senhoria está de acordo com o

Edital 18/2022, razão pela qual iremos aceitar a mesma. Passaremos para a fase de
verificação das documentações referentes à fase de habilitação. Favor aguardar e

acompanhar as mensagens no chat.
26.125.358/0001-

34
06/04/2022
15:18:26

SIM

Sistema 06/04/2022
15:41:49

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 06/04/2022
15:43:03

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/04/2022 às
16:13:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 06/04/2022
13:26:53

Abertura da
sessão pública

06/04/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

06/04/2022
14:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

06/04/2022
14:33:20 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 06/04/2022
15:41:49 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

06/04/2022
15:43:03

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/04/2022 às
16:13:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:32 horas do dia
06 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

JOAO 
HERMINIO DE 
BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma 
digital por JOAO 
HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2022.04.06 
17:42:17 -03'00'
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WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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conseguido desenvolver as suas atividades de forma célere e satisfatória. Retomando a palavra, o
Senhor Presidente informou à Corte que, no próximo dia 1º de abril, estará atendendo ao convite
do Presidente do TSE, Ministro Edson Fachin, para uma reunião em Brasília, com os demais
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais do Nordeste. Nada mais havendo a tratar, às
quinzes horas e trinta e oito minutos, agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente
encerrou a sessão. E, para constar, eu, MAURÍCIO DE OMENA SOUZA
________________________, Diretor-Geral, lavrei a presente ata que, após aprovada, vai
assinada pelo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal.
Maceió, 4 de abril de 2022
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 121/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-
61.2021.6.02.8000, resolve:
Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário - Área
Judiciária); e JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa);
para funcionarem como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um)
ano, devendo atuar como substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor SÉRGIO
VILELA MENEGAZ LIMA (Técnico Judiciário - Área Administrativa).
§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato
de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a
fim de evitar a descontinuidade da realização dos pregões.
§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a
licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.
§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.
§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.
Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao
titular das Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com
o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na modalidade Pregão
Eletrônico nos termos da legislação de regência.
Art. 3º. Designar os servidores: Carlos Antônio Vieira Costa, Técnico Judiciário; e Luciana Wander
de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de Administração, ambos para atuarem
como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.
Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:
a) Os Pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos,
desde que considerada a ausência de um Pregoeiro titular e do Pregoeiro substituto, resguardando

a permanência de, no mínimo, 01 (um) dos Pregoeiros titulares designados no artigo 1º desta
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a permanência de, no mínimo, 01 (um) dos Pregoeiros titulares designados no artigo 1º desta
Portaria;
b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou
compensação de horas, com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;
c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;
d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos
Membros de Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;
e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização
de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e
a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do
servidor no referido prazo.
Art. 5º. Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da Lei nº
14.133, de 1º de abril de 2021.
Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros
e dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.
Art. 6º. Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE/AL, os trabalhos dos Pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.
Art. 7º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 168/2021 e demais atos em contrário.
Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE DO TRE/AL

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 133/2022 TRE-AL/PRE/AEP
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo artigo 18, incisos XIX, XXIII e XXIV, da Res.-TRE/AL nº 15.933/2018 -
Regimento Interno -,
CONSIDERANDO o que deliberou este Tribunal por ocasião da Res.-TRE/AL nº 16.104/2021, que
instituiu e dispôs sobre as funções de Juiz Auxiliar da Presidência e da Corregedoria Regional
Eleitoral,
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 30/2022 - TRE-AL/CRE/GCRE e do Ofício nº 06/2022 -
DGTJ, e
CONSIDERANDO, por fim, a instrução observada nos autos do Processo SEI nº 0002302-
78.2022.6.02.8501,
Art. 1º Designar o Dr. HENRIQUE GOMES DE BARROS TEIXEIRA para exercer as funções de
Juiz Auxiliar, com ônus para o Tribunal de Justiça de Alagoas, sem prejuízo de suas funções
jurisdicionais e por um biênio, junto à Corregedoria Regional Eleitoral.
Art. 2º Revogar o artigo 2º da Portaria Presidência nº 89/2021.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua subscrição.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E REGISTROS
PLENÁRIOS

ATOS DA COORDENADORIA

RECURSO ELEITORAL(11548) Nº 0600432-58.2020.6.02.0016
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1937 - 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  1042137

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?

 X 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 CONSTA 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  X OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

 X 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, EVENTO: 1041849

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

 X

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1042038

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  1042049 (FAZENDA ESTADUAL)

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X NÃO HOUVE NECESSIDADE

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1042117

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?  X NÃO SE APLICA

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1042107

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
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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

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 1042075

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1042085

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1042089

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1042101

REGISTRO COMERCIAL: 1042104

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1042059

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1042054

CONSULTA CONSOLIDADA: 1042050

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1042044

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 1042062

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 1042063 

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  

CONSULTA CONSOLIDADA: 1042050

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 1042052

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  

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

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  1042130

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

 X NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?  X 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?

 X NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?  X NÃO OCORREU RECURSO
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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?

 X 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?

 X NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?  X NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1042118

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

 X NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

X  

Proposta: 1041845

Resultado Fornecedor: 1042114

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/04/2022, às 18:15, 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
1042154 e o código CRC 2A352855.

0005388-42.2021.6.02.8000 1042154v10
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PROCESSO : 0005388-42.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 18/2022. CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS ELEIÇÕES 2022.

 

Parecer nº 402 / 2022 - 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 18/2022, objetivando a
confecção de faixas informativas para apoio às Eleições
Gerais 2022, conforme especificações descritas no Termo de
Referência (0972306), aprovado pela Secretaria de
Administração em 0973384, Edital e Anexos 1031825.

 
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 1042154. Passo à análise do procedimento
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 1031875 e
1031878
DOU - 1032967
Portal - 1032968

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 -
 1031875 e
1031878
DOU - 1032967
Portal - 1032968
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
22/03/2022
(Comprasnet)
23/03/2022
(DOU)
23/03/2022
(Portal)
Ata Pregão
18/2022
(1042130) -
06/04/2022

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
18/2022
(1042130)

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 -
1042118

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 -
 1042114

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido na
Informação 1937
- 1042154

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 1042154

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM Proposta
1041845

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
item 9 da
informação 1937
1042154

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: 1042050
CADIN: 1042117

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 1937
-  1042154
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Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 18/2022, que visa a
confecção de faixas informativas para apoio às Eleições
Gerais 2022, 
no Termo de Referência (0972306) e Edital (1031825),
conforme relatório Resultado por Fornecedor (1042114), cujo
licitante vencedor foi Empresa - GILBERTO CEZARIO DA
SILVA JUNIOR 04245046422, inscrito no CNPJ sob o n°
26.125.358/0001-34, em razão do melhor lance ofertado no
valor total por fornecedor de R$ 29.050,00 (vinte e nove mil
cinquenta reais).

 
 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
07/04/2022, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 07/04/2022, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1042228 e o código CRC EAA205C1.

0005388-42.2021.6.02.8000 1042228v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 07 de abril de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 18/2022, objetivando
o Registro de Preços para confecção de faixas.

Por meio do Parecer nº 402/2022 (1042228), a
Assessoria Jurídica concluiu pela legalidade do presente
procedimento licitatório, realizado na modalidade pregão, na
forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
18/2022, que visa À confecção de faixas informativas para
apoio às Eleições Gerais 2022, conforme especificações e
condições assentadas no Termo de Referência (0972306) e
Edital (1031825), conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1042114), cujo licitante vencedor foi a Empresa -
GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422,
inscrita no CNPJ sob o n° 26.125.358/0001-34, em razão do
melhor lance ofertado no valor total de R$ 29.050,00 (vinte e
nove mil cinquenta reais).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/04/2022, às 19:28, 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
1043153 e o código CRC 133CB4A3.

0005388-42.2021.6.02.8000 1043153v1
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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 : 0005388-42.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO-SAD
ASSUNTO : Homologação de Pregão Eletrônico. Autorização de Contratação

 

Decisão nº 1209 / 2022 - 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 402 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(1042228), atestando a legalidade de todo o certame, HOMOLOGO,
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão
Eletrônico nº 18/2022, cujo objeto é a confecção de faixas
informativas para apoio às Eleições Gerais 2022, 
especificações e condições assentadas no Termo de Referência
(0972306), aprovado pelo Senhor Secretário de Administração
(0973384).

 
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº

10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da Empresa - GILBERTO
CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 , inscrito no CNPJ sob o
n° 26.125.358/0001-34, pelo valor total de R$ 29.050,00 (vinte e nove
mil cinquenta reais),  conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1042114), que confirmou a licitante como vencedora do
item 1.

 
À Secretaria de Administração-SAD para as providências

que se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/04/2022, às 12:15, 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
1043961 e o código CRC BB44CEC5.

0005388-42.2021.6.02.8000 1043961v11
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=1028117&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00018/2022 (SRP)

 
Às 16:39 horas do dia 08 de abril de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005388-42.2021,
Pregão nº 00018/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Confecção / Instalação Faixas
Descrição Complementar: Confecção / Instalação Faixas. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e
largura mínima de 80 cm; O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam ser usadas
tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se houver; A madeira usada para o acabamento das
faixas deverá ser de boa qualidade, suas extremidades deverão ser serradas, sem pontas que possam ferir ou lesionar
aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a possibilitar sua clara leitura; As faixas deverão
ser dotadas de 4 (quatro) cordões de nylon (polietileno) ou material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento de
3 metros cada, para permitir a sua afixação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 350 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 85,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 , pelo melhor lance de R$ 83,0000 e a
quantidade de 350 UNIDADE .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 06/04/2022
16:45:52 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GILBERTO CEZARIO DA SILVA
JUNIOR 04245046422, CNPJ/CPF: 26.125.358/0001-34, Melhor lance: R$

83,0000

Homologado 08/04/2022
16:39:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

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

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando que há convicação de cadastro de reserva aberta
até a próxima segunda-feira, dia 11.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/04/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044421 e o código CRC 5DBFF662.

0005388-42.2021.6.02.8000 1044421v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  06/04/2022 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 168/2021
 Data de portaria:  07/04/2021
 Número do processo:  0005388-42.2021
 Número do pregão:  00018/2022 (SRP)
 Objeto:  Confecção de faixas informativas para apoio às Eleições Gerais 2022.

 
 
    Item 1

Descrição: Confecção / Instalação Faixas
Descrição Complementar: Confecção / Instalação Faixas. As faixas deverão ter comprimento mínimo de 3,0 m e
largura mínima de 80 cm; O tecido e as tintas usadas deverão ser de boa qualidade, de modo que possam ser usadas
tanto no primeiro turno das eleições, quanto no segundo turno, se houver; A madeira usada para o acabamento das
faixas deverá ser de boa qualidade, suas extremidades deverão ser serradas, sem pontas que possam ferir ou lesionar
aqueles que as manuseiem e que permitam estender as peças de modo a possibilitar sua clara leitura; As faixas deverão
ser dotadas de 4 (quatro) cordões de nylon (polietileno) ou material similar, com 2mm de diâmetro, com comprimento de
3 metros cada, para permitir a sua afixação.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 350 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 85,0000  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
26.125.358/0001-34 GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 350 R$ 83,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 08/04/2022 16:39 Data/Hora Final: 09/04/2022 16:39
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 11/04/2022 17:30
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 83,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde.
Ofertada

Data/Hora da
Adesão

1 40.193.188/0001-
56

GRAFMIX COMUNICACAO E SERVICOS
LTDA 350 08/04/2022 22:40:31

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

08/04/2022
16:39:11

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 08/04/2022
16:39 com data fim prevista para 09/04/2022 16:39 pelo valor de R$

83,0000.
Adesão ao cadastro

de reserva
08/04/2022
22:40:31 - Fornecedor 40.193.188/0001-56 - GRAFMIX COMUNICACAO E

SERVICOS LTDA aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

11/04/2022
17:30:50

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.
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Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2022.
Juntada a ata do cadastro de reserva

(doc. 1045421), devolvo os autos à SLC, na forma do
Despacho GSAD 1044421.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/04/2022, 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
1045422 e o código CRC D3C09E67.

0005388-42.2021.6.02.8000 1045422v1
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

Data de envio: 11/04/2022 18:31:09
Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 7058972
Data prevista de publicação: 12/04/2022
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

14425967
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 18-2022 -
GILBERTO CEZARIO DA SILVA JANIOR.rtf

a8ac4bd92316482d
9e4685c5ee695066

5,00
R$

165,20

14425968 decisAo torna sem efeito 2.rtf
7e2a9538001bf6af
9a8d0e75e5a285ba

3,00 R$ 99,12

TOTAL DO OFICIO 8,00
R$

264,32
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/037. Objeto: Aquisição de Balança Digital Industrial,
nova, com capacidade de pesagem 100kg / 20g, marca de referência Ramuza, modelo DP
ou similar, dotada de bateria, para pesar processos, malotes e outros materiais no prédio
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/04/2022
das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00018-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/04/2022
às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/04/2022) 90028-00001-2022NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/057. Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento e aplicação de vacinas contra a gripe de Vírus Influenza H1N1 e Sazonal,
sendo a vacina quadrivalente (também denominada tetravalente), com composição
conforme RESOLUÇÃO-RE Nº 3.903, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, da Anvisa, a se realizar
nas dependências do TRF 2ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/04/2022 das
08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00029-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/04/2022
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/04/2022) 90028-00001-2022NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2021/289. Objeto: Aquisição de material de consumo - gênero
de alimentação, café torrado e moído, embalado à vácuo, pacote 500g, através do Sistema
de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/04/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00021-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/04/2022
às 13h30 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/04/2022) 90028-00001-2022NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Teltec Solutions Ltda.; Objeto: Prestação de serviço de
suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 48 (quarenta e oito) meses da
solução switch concentrador da rede da Justiça Federal do Rio de Janeiro; Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico nº 003/2022; Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Decreto nº
10.024/19; Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 3.3.90.40.11; PTR: 168.420; O
valor GLOBAL do Contrato: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais); Data da assinatura:
06/04/2022; Proc. TRF2-EOF-2021/00211; Contrato nº TRF2-CON-2022/00036.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: CNS Nacional de Serviços Ltda; Objeto do 1º Termo
Aditivo: Suprimir 01 (um) posto de trabalho da categoria profissional "Ascensorista" do
objeto do Contrato original, adequando, proporcionalmente, o item 6.1, concernente ao
Preço; Fundamento Legal: Artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Natureza da Despesa: 3.3.90.37.01; PTR: 168.413; Data da assinatura:
06/04/2022; Proc. nº TRF2-EOF-2021/00269; Contrato nº 026/2022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000028, emitida em 05/04/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Cristiane Gatti. Objeto: Ministrar aula no curso "Prático de Direito
Internacional". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168419. Elemento de despesa:
339036. Valor total do empenho: R$ 1.290,00. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00098.
PUBLIQUE-SE.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATADA: REFEICENTER ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços

de restaurante e lanchonete, incluindo a cessão de área. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº

10/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 79, II, da Lei nº 8.666/93. PA: 0000422-

18.2019.4.04.8000.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO AO CONTRATO nº 02/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. OBJETO: Prorrogação da
vigência do contrato de manutenção de grupo gerador de energia, por mais 12 (doze)
meses, a partir de 07/02/2022. Esta publicação tem a finalidade de retificar o valor total
estimado constante no documento publicado em 09/02/2022. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-
168396, NDs 3390.30 e 3390.39 e reforço a 2021NE500851. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$
18.752,02. PA: 0007374-13.2019.4.04.8000. ASSINATURA: Antonio Cesar Marques de
Matos, Diretor Administrativo, em 03/02/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n.º 0000294-09.2022.6.01.8000. Nota de Empenho n. 2022NE000212.
Contratante: TRE/AC. Contratada: EPHISTHEME - PESQUISA E PLANEJAMENTO EM EDUCA -

CNPJ Nº 08.259.573/0001-46. Objeto: serviços de consultoria pedagógica (mentoria,
assessoria e capacitação), com carga horária de 83h, no valor R$ 39.840,00 (trinta e nove
mil oitocentos e quarenta reais. Fundamento Legal: art. 25, II, da Lei n. 8.666/1993.
Reconhecimento: em 30/03/2022, por Rosana Magalhães da Silva, Diretora Geral.
Ratificação: em 05/04/2022, pelo Desembargador FRANCISCO DJALMA DA SILVA,
Presidente do TRE/AC.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo SEI nº v. Nota de empenho: 2021NE00192, emitida em 30/03/2022. Contratada:
RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA- 37.894.624/0001-00. Objeto: aquisição de 06
unidades de equipamento detector de metais - tipo manual (raquete), por meio de adesão
à Ata de Registro de Preços n. 13-B/2021, gerenciada pelo TRE-AL, no valor R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais). Fundamento legal: art. 22 do Decreto 7.892/2013 c/c art.
15 da Lei nº 8.666. Ação: 10.14102.02.122.0570.20GP.0012. Plano interno: INV PERMAN.
Natureza da despesa: 44.90.52.24. Autorização CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO -
Secretário de Administração, Orçamento e Finanças.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018; Processo SEI nº 0010233-
59.2027.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, e art. 65, I, "b" e seu parágrafo primeiro, da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com as Cláusulas Sétima e Dez do
Contrato nº 08/2018; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, CNPJ sob n° 25.165.749/0001-10; Objeto:
prorrogação da vigência do Contrato nº 08/2018, que trata dos serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, por 12
meses; Valor total: R$ 241.996,06. Assinatura: 08/04/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0005388-42.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 08/04/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/2022, que tem por objeto
confecção de faixas informativas para apoio às Eleições Gerais 2022, conforme
especificações e condições assentadas no Termo de Referência, adjudicado à empresa
GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JUNIOR 04245046422, inscrita no CNPJ sob o n°
26.125.358/0001-34, pelo valor total de R$ 29.050,00 (vinte e nove mil e cinquenta reais)
e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 11 de abril de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE ANULAÇÃO

SEI nº 0002888-03.2021.6.02.8000.
O Presidente do TRE/AL, Des. Otávio Leão Praxedes, decidiu tornar sem efeito

o contrato nº 14/2021, e substituí-lo pelo contrato nº 13/2022, com as mesmas partes e
finalidade. Data da decisão: 08/04/2022.

Maceió-AL, 11 de abril de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços N.º 26/2022, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ULEMA PEREIRA CAMPOS - ME, para eventual
aquisição de instalação de películas, persianas e vidros, bem como a retirada e descarte
das películas e dos vidros danificados. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007, PROCESSO: SEI N° 0017607-06.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da
data da sua assinatura. ASSINATURA: 11/04/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Ulemá Pereira Campos.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 9 Fornecimento e instalação de
PERSIANAS verticais em tecido resinado
de dimensões aproximadas de 2,5m x
2,5m (6,25m²)

Marca/Versão: MODELLUX

436 138,00

Salvador, 11 de abril de 2022.
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA

Diretor-Geral do TRE-BA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0001999-31.2022. Objeto: Contratação de serviço de imunização
contra a gripe por meio da vacina Influenza Quadrivalente, com cepas definidas pela
Organização Mundial de Saúde - OMS, para o ano de 2022. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 12/04/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador -

Ba, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00015-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 12/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 29/04/2022 às 08h30 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) 3373-7085 .

CRISTIANA MARIA PAZ LIMA SOARES
Pregoeira

(SIASGnet - 11/04/2022) 70013-00001-2022NE000001
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Número 18/2022
SEI 0005388-42.6.02.8000

Data: 06/04/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para confecção de faixas, conforme especificações descritas no
edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 29.750,00.

Resultado: a empresa  GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422, inscrito no
CNPJ sob o n° 26.125.358/0001-34, venceu a licitação pelo valor total de R$ 29.050,00 (vinte e
nove mil e cinquenta reais)

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/04/2022, às 15:44, 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
1046252 e o código CRC 9D846340.

0005388-42.2021.6.02.8000 1046252v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 12/04/2022, às 16:29, 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
1046324 e o código CRC 06368B10.

0005388-42.2021.6.02.8000 1046324v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 04/2022 
 

Processo nº 0005388-42.2021.6.02.8000 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 18/2022 
 

 

Aos 12 dias do mês abril de 2022, 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, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, 

brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o 

nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela 

empresa COMERCIAL CEZARIO JUNIOR 04245046422, CNPJ nº 26.125.358/0001-34, sediada 

à Rua D1 Quadra 18 Eustaquio Gomes, 145 - Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL. CEP 57072-372, 

telefone: (82) 99837 – 8393, E-mail: gilbertocsp@hotmail.com, representada por Gilberto Cezário da 

Silva Júnior, RG nº 9900175008 SSP/AL, CPF nº 042.450.464-22, para eventual fornecimento do item 

abaixo relacionado, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 

18/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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 18/2022: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

01 

Faixa em tecido 

(bramante ou 

morim) de boa 

qualidade, com 

comprimento 

mínimo de 3,0 

m e largura 

mínima de 80 

cm, com 

acabamento de 

madeira duplo 

nas 

extremidades, 

de boa 

qualidade e 

com pontas 

serradas 

COMERCIAL 

GRACILIANO Unid 350 83,00 29.050,00 
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

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 18/2022: 

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
GRAFMIX 

COMUNICAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA 

 

 40.193.188/0001-56 

  

       R$ 29.050,00 

        

                        350 

    

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 

 

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a partir 

da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias úteis, para quantidades até 

100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100 (cem) faixas, a partir 

da data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

 

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 
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interesse em fornecer o objeto registrado 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 todas as facilidades para 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, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 

bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 

solicitados pela licitante vencedora. 

 

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 objeto registrado 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) Confeccionar as faixas em tecido de boa qualidade, observando rigorosamente os 

prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital 

de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo 

todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Substituir o objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital dentro do 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
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c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 

enviadas pelo TRE/AL.; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico 

indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de 

Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem como os 

dados bancários da empresa; 

 

f) Providenciar a especificação individual das faixas (no verso ou com algum material que 

possibilite a visualização do n.º do modelo e n.º da Zona Eleitoral a que ela pertence); 

 

g) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 

embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de proteção 

individual ou coletiva  (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou quaisquer outras 

incidentes sobre o fornecimento; 

h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as 

entregas feitas por transportadora; 

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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

 

6.1. Todo material confeccionado deverá ser entregue no Almoxarifado do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP: 

57022-220, durante o seu horário de funcionamento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

para quantidades até 100 (cem) faixas e de 10 (dez) dias úteis, para quantidades maiores que 100 

(cem) faixas, contado a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 

 

6.2. Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, para que seja feita a verificação da 

conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no 

termo de referência; 
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b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as conferências 

necessárias e consequente aceitação. 
 

6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas 

na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 

6.4.   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. 
 

6.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 

6.6.   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. 
 

6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento 

recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, substituir o 

produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 

 

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

7.1. 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 o contrato ou 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. 

 

7.2. 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. 
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7.3. 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. 

 

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 

sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo 
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta 
sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de 
atraso injustificado; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir sobre 
o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente de contrato; 

 

7.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com as demais. 

7.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 

justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) 

será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

 

7.4.4. 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. 

 

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 

7.6. 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. 

 

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 

fornecimento do material, 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. 

 

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

 

7.9. 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. 

 

7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 

ao licitante contratado. 

 

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

 

7.12.  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. 

 

7.12.1. 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. 

 

7.13. 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. 

 

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 

de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

 

8- DO PAGAMENTO. 

 

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente 

da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 

que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o contrato, 

devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

 

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

 

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 

determinados pela legislação tributária. 

 

8.5. 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. 

 

8.6. 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 
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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% 

 

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, 12 de abril de 2022. 
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Pelo TRE/AL: 

 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 

 

 

 

Pela Empresa: 

 

                                             

                                                    Gilberto Cezário da Silva Júnior 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
À COMAP,
Para fins de checklist da ARP nº 04/2022
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/04/2022, às 20:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046649 e o código CRC E349118E.
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E-mail - 1046662

Data de Envio: 
  12/04/2022 21:25:09

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    gilbertocsp@hotmail.com

Assunto: 
  Envio. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 04/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 04/2022, firmada com o TRE/AL, para assinatura,
preferencialmente, de forma digital.
Não sendo possível, imprimir o documento em 02(duas) vias, assinar e rubricar as demais folhas e
devolver para o endereço:

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

Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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E-mail - 1046663

Data de Envio: 
  12/04/2022 21:36:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    gilbertocsp@hotmail.com

Assunto: 
  Envio. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 para assinatura

Mensagem: 
   Prezado Senhor,

Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 04/2022, firmada com o TRE/AL, para assinatura,
preferencialmente, de forma digital.
Não sendo possível, imprimir o documento em 02(duas) vias, assinar e rubricar as demais folhas e
devolver para o endereço:

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

Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4- PA 0005388-42.2021 (4).pdf
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E-mail - 1049048

Data de Envio: 
  20/04/2022 15:01:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    gilbertocsjp@hotmail.com

Assunto: 
  Envio. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 para assinatura

Mensagem: 
   Prezado Senhor,

Segue anexa a Ata de Registro de Preços nº 04/2022, firmada com o TRE/AL, para assinatura,
preferencialmente, de forma digital.
Não sendo possível, imprimir o documento em 02(duas) vias, assinar e rubricar as demais folhas e
devolver para o endereço:

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

Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4- PA 0005388-42.2021 (4).pdf
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