
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5020 - TRE-AL/PRE/PREG

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

parcial do Pregão 41/2021, item 01, dispenser para papel
toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m,
autocorte/automático, pelos motivos expostos em Ata
Pregão, evento sei nº0953024 , e registro documento Termo
de Adjudicação,  evento nº0953010, destacando: licitantes
deixaram de anexar proposta ajustada ao último lance
ofertado no prazo determinado no edital e concedido pelo
pregoeiro, João Hermínio de Barros Neto, 2 (duas) horas.

 
RESPEITOSAMENTTE
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/10/2021, às 12:07, 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
0952992 e o código CRC 435F30EF.
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00041/2021 (SRP) 
 

Às 17:34 horas do dia 30 de setembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00041/2021, referente ao
Processo nº 0005164-07.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m,
autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca ou
transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que abra
facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm, L
300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 242,3500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no julgamento 30/09/2021 17:03:36 Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado.

Item: 2
Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de
classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de
fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1
ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa
de papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 47,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 25,2200 e a quantidade de
150 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 30/09/2021
17:34:57

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, Melhor lance: R$ 25,2200

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .412021 .47130 .4894 .631533

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00041/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 24 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 0005164-07.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (339030.22), para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022,. O Pregoeiro
abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se
em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m,
autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca ou
transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que abra
facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm, L
300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 242,3500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2
Descrição: Dispenser papel toalha
Descrição Complementar: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de
classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de
fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO.
Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de
papelão.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 47,1000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 25,2200 e a quantidade de 150
Unidade .

Histórico
Item: 1 - Dispenser papel toalha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
21.575.301/0001-13 FIXAR

DISTRIBUIDORA
DE
INSTRUMENTAL,
MATERIAIS
CIRURGIC

Sim Sim 150 R$ 242,3500 R$ 36.352,5000 23/09/2021
15:49:06

Marca: BETTANNI 
Fabricante: BETTANNI 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão. O prazo de validade da proposta
será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo para a entrega dos materiais é de 30
(trinta) dias corridos a partir da data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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encaminhada por e-mail. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.294.980/0001-03 MASTER MINAS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 150 R$ 242,3500 R$ 36.352,5000 23/09/2021
17:08:25

Marca: Fort com 
Fabricante: Fort com 
Modelo / Versão: Dispenser 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.689.178/0001-40 R A DE MELO
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 242,3500 R$ 36.352,5000 24/09/2021
08:34:56

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Modelo / Versão: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 150 R$ 364,8000 R$ 54.720,0000 23/09/2021
19:32:05

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Modelo / Versão: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: tomático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a
impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de
segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas
do dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.731.457/0001-13 ROTA
DISTRIBUIDORA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 648,0000 R$ 97.200,0000 24/09/2021
00:43:56

Marca: Nobre 
Fabricante: Goedert 
Modelo / Versão: Unidade 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" ,resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

20.425.201/0001-48 N. B.
DISTRIBUIDORA
E
IMPORTADORA
DE PRODUTOS E
EQUIPAM

Sim Sim 150 R$ 1.000,0000 R$ 150.000,0000 23/09/2021
15:41:59

Marca: BENEFIT 
Fabricante: BENEFIT 
Modelo / Versão: BENEFIT T206 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x
200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca
ou transparente, com visor transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A
380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de papelão 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 648,0000 36.731.457/0001-13 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 364,8000 19.197.721/0001-61 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 242,3500 21.575.301/0001-13 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 242,3500 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 242,3500 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 296,4000 19.197.721/0001-61 24/09/2021 09:02:22:863
R$ 303,6600 36.731.457/0001-13 24/09/2021 09:05:08:040
R$ 242,3400 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:14:12:390
R$ 242,3300 21.575.301/0001-13 24/09/2021 09:14:58:040

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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R$ 239,8300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:15:06:630
R$ 239,7300 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:15:08:620
R$ 237,2300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:15:10:637
R$ 237,1400 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:15:12:313
R$ 234,6400 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:15:14:927
R$ 242,3000 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:15:40:210
R$ 234,5400 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:16:17:330
R$ 232,0400 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:16:18:807
R$ 231,9700 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:16:19:333
R$ 229,4700 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:16:21:480
R$ 229,3900 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:16:22:353
R$ 226,8900 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:16:24:317
R$ 226,8100 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:24:347
R$ 224,3100 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:26:930
R$ 224,2300 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:29:347
R$ 221,7300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:30:767
R$ 221,6300 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:32:367
R$ 219,1300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:33:703
R$ 219,0300 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:34:413
R$ 216,5300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:35:677
R$ 216,4600 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:37:420
R$ 213,9600 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:39:633
R$ 213,8800 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:40:437
R$ 211,3800 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:41:697
R$ 161,0000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:22:26:543
R$ 186,0000 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:23:25:607
R$ 187,0000 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:24:14:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 24/09/2021
09:00:04 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

24/09/2021
09:22:25 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

24/09/2021
09:22:25

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre
R$ 211,3800 e R$ 296,4000.

Encerramento 24/09/2021
09:27:26 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

24/09/2021
09:27:26 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

24/09/2021
09:37:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

24/09/2021
09:48:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

24/09/2021
11:23:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

24/09/2021
11:36:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48.

Recusa de
proposta

27/09/2021
14:10:30

Recusa da proposta. Fornecedor: N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E
EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, pelo melhor lance de R$ 161,0000. Motivo: A
PROPOSTA NÃO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

Recusa de
proposta

27/09/2021
15:59:35

Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
25.294.980/0001-03, pelo melhor lance de R$ 186,0000. Motivo: A EMPRESA DEIXOU DE
RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT DE CONVERSAÇÃO.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
16:08:33

Convocado para envio de anexo o fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-
40.

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
16:22:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF:
33.689.178/0001-40.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

27/09/2021
17:05:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-
40.

Recusa de
proposta

28/09/2021
15:22:06

Recusa da proposta. Fornecedor: R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-40, pelo
melhor lance de R$ 187,0000. Motivo: A EMPRESA DEIXOU DE RESPONDER AO PEDIDO DE
DILIGÊNCIA SOLICITADO PELA UNIDADE REQUISITANTE, NO PRAZO ESTABELECIDO PELO ITEM
9.6 DO EDITAL.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

28/09/2021
15:22:06

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R A DE MELO EIRELI,
CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-40.

Recusa de
proposta

28/09/2021
16:44:23

Recusa da proposta. Fornecedor: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS
CIRURGIC, CNPJ/CPF: 21.575.301/0001-13, pelo melhor lance de R$ 242,3300. Motivo: A
EMPRESA DEIXOU DE RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT
DE CONVERSAÇÃO.

Recusa de
proposta

28/09/2021
18:01:47

Recusa da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 296,4000. Motivo: A EMPRESA DEIXOU DE
RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO, CONFORME CHAT DE CONVERSAÇÃO.

Etapa fechada
- Retorno do
julgamento

30/09/2021
14:32:20 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Encerramento 30/09/2021
14:37:20 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

30/09/2021
14:37:20 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

30/09/2021
14:50:54

Convocado para envio de anexo o fornecedor ROTA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF:
36.731.457/0001-13.

Recusa de
proposta

30/09/2021
17:01:28

Recusa da proposta. Fornecedor: ROTA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 36.731.457/0001-13,
pelo melhor lance de R$ 303,6600. Motivo: proposta recusada, licitante não registrou proposta
ajustada ao valor estimado pela administração o prazo de duas horas

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

30/09/2021
17:01:28

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ROTA DISTRIBUIDORA
LTDA, CNPJ/CPF: 36.731.457/0001-13.

Cancelado no
julgamento

30/09/2021
17:03:36 Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Dispenser papel toalha

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
41.752.554/0001-22 ELLOMED

COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 23/09/2021
14:10:45

Marca: premisse/invoq 
Fabricante: premisse/invoq 
Modelo / Versão: Dispenser para papel toalha interfolhas 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com TRAVA INTELIGENTE, Buchas e parafusos inclusos. Medidas aproximadas Largura: 27 cm
Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.434.535/0001-07 BRUNO ARAGAO
FONTENELE

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 23/09/2021
14:56:19

Marca: premisse 
Fabricante: premisse 
Modelo / Versão: velox 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: dispenser 
Porte da empresa: ME/EPP

21.575.301/0001-13 FIXAR
DISTRIBUIDORA
DE

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 23/09/2021
15:49:06

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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INSTRUMENTAL,
MATERIAIS
CIRURGIC
Marca: BETTANNI 
Fabricante: BETTANNI 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será encaminhada por e-mail. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.294.980/0001-03 MASTER MINAS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 23/09/2021
17:09:05

Marca: Nobre 
Fabricante: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 
Modelo / Versão: Dispenser 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm 
Porte da empresa: ME/EPP

33.689.178/0001-40 R A DE MELO
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 24/09/2021
08:34:56

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Modelo / Versão: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas
Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados
individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

29.332.265/0001-79 REIS COMERCIO
ATACADISTA E
VAREJISTA DE
DIVERSOS
ARTIGO

Sim Sim 150 R$ 47,1000 R$ 7.065,0000 24/09/2021
08:50:53

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 
Modelo / Versão: NEW CLASSIC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

27.381.767/0002-45 HENFER
SERVICO E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 47,1100 R$ 7.066,5000 23/09/2021
15:40:30

Marca: Nobre 
Fabricante: Nobre 
Modelo / Versão: Nobre 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.731.457/0001-13 ROTA
DISTRIBUIDORA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 58,0500 R$ 8.707,5000 24/09/2021
00:43:56

Marca: Nobre 
Fabricante: Goedert 
Modelo / Versão: Unidade 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação ""7"", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão." 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 150 R$ 59,9000 R$ 8.985,0000 23/09/2021
19:32:05

Marca: NOBRE 
Fabricante: NOBRE 

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Modelo / Versão: NOBRE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

00.535.560/0001-40 LPK LTDA Sim Sim 150 R$ 60,0000 R$ 9.000,0000 21/09/2021
11:29:01

Marca: JSN 
Fabricante: JSN 
Modelo / Versão: N15 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

20.425.201/0001-48 N. B.
DISTRIBUIDORA
E
IMPORTADORA
DE PRODUTOS E
EQUIPAM

Sim Sim 150 R$ 1.000,0000 R$ 150.000,0000 23/09/2021
15:41:59

Marca: PREMISSE 
Fabricante: PREMISSE 
Modelo / Versão: PREMISSE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispenser para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em
plástico ABS, plástico de classificação "7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor
transparente, com sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e
parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas Largura: 27 cm Altura: 29 cm Profundidade: 16cm.
Embalados individualmente em caixa de papelão. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:00:01:727

R$ 60,0000 00.535.560/0001-40 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 59,9000 19.197.721/0001-61 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 58,0500 36.731.457/0001-13 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1100 27.381.767/0002-45 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 21.575.301/0001-13 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 41.752.554/0001-22 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 19.434.535/0001-07 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 29.332.265/0001-79 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 47,1000 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:00:01:727
R$ 48,1000 00.535.560/0001-40 24/09/2021 09:00:09:023
R$ 29,0000 36.731.457/0001-13 24/09/2021 09:05:19:777
R$ 28,9000 19.197.721/0001-61 24/09/2021 09:07:01:980
R$ 34,6900 27.381.767/0002-45 24/09/2021 09:10:42:503
R$ 47,0900 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:13:49:943
R$ 34,6800 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:14:04:013
R$ 46,6000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:15:07:997
R$ 46,5000 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:15:12:153
R$ 46,0000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:15:19:220
R$ 47,0000 21.575.301/0001-13 24/09/2021 09:15:45:350
R$ 45,9200 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:16:15:130
R$ 45,4200 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:16:19:660
R$ 45,3600 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:16:20:353
R$ 44,8600 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:16:25:067
R$ 44,7900 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:17:23:263
R$ 44,2900 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:17:25:990
R$ 44,2300 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:18:04:500
R$ 43,7300 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:18:10:437
R$ 43,6700 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:18:24:767
R$ 43,1700 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:18:27:787
R$ 43,0700 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:18:29:250
R$ 43,0000 20.425.201/0001-48 24/09/2021 09:18:32:803

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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R$ 42,9000 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:18:45:713
R$ 25,2200 19.197.721/0001-61 24/09/2021 09:22:38:090
R$ 31,0400 25.294.980/0001-03 24/09/2021 09:22:45:583
R$ 33,0000 33.689.178/0001-40 24/09/2021 09:24:41:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 24/09/2021
09:00:06 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

24/09/2021
09:21:45 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 24/09/2021
09:21:45

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 28,9000 e R$ 42,9000.

Encerramento etapa
fechada

24/09/2021
09:26:46 Encerrada etapa fechada do item.

Sorteio eletrônico 24/09/2021
09:26:46

Item teve empate real para o valor 47,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 24/09/2021
09:26:46 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/09/2021
10:14:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/09/2021
10:31:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/09/2021
11:59:08

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/09/2021
12:32:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

27/09/2021
14:51:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

27/09/2021
15:08:50

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LIVRARIA E
PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61.

Aceite de proposta 27/09/2021
15:15:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 25,2200.

Habilitação de
fornecedor

30/09/2021
17:03:48

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
- CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 24/09/2021
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 24/09/2021

09:00:04
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/09/2021
09:00:04

Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/09/2021
09:00:06

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/09/2021
09:00:06

Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/09/2021
09:21:45

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
28,9000 e R$ 42,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:45 do dia

24/09/2021.
Sistema 24/09/2021

09:22:25
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
211,3800 e R$ 296,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:25 do

dia 24/09/2021.
Sistema 24/09/2021

09:26:46
O fornecedor da proposta no valor de R$ 34,6900 não enviou lance único e fechado para

o item 2.
Sistema 24/09/2021

09:26:46
O fornecedor da proposta no valor de R$ 29,0000 não enviou lance único e fechado para

o item 2.
Sistema 24/09/2021

09:26:46
O item 2 teve empate real para o valor 47,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento

de Propostas.
Sistema 24/09/2021 O item 2 está encerrado.

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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09:26:46
Sistema 24/09/2021

09:27:26
O fornecedor da proposta no valor de R$ 242,3300 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 24/09/2021

09:27:26
O fornecedor da proposta no valor de R$ 296,4000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 24/09/2021

09:27:26
O item 1 está encerrado.

Sistema 24/09/2021
09:27:48

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 24/09/2021
09:32:49

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)
Licitante, bom dia. V.Sª foi a primeira colocada para o item 01, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

20.425.201/0001-
48

24/09/2021
09:34:24

Bom dia!

20.425.201/0001-
48

24/09/2021
09:34:46

Já estamos com nosso menor valor.

Pregoeiro 24/09/2021
09:35:19

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Agradeço. O
valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto

aceitável. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua
proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO

COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA
Pregoeiro 24/09/2021

09:37:36
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Iremos

convocar anexo.
Sistema 24/09/2021

09:37:47
Senhor fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM,

CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 24/09/2021

09:37:57
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Anexo

convocado.
20.425.201/0001-

48
24/09/2021
09:38:26

ciente.

Pregoeiro 24/09/2021
09:39:15

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 02, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 20,00?

Pregoeiro 24/09/2021
09:43:00

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 02, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 20,00?

Pregoeiro 24/09/2021
09:46:54

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Sistema 24/09/2021
09:48:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS
E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 24/09/2021
09:55:43

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 02, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 20,00?

Pregoeiro 24/09/2021
09:56:21

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)
Licitante, informo a V.Sª que encaminhei a sua proposta para análise técnica pela

unidade requisitante. Favor aguardar.
Pregoeiro 24/09/2021

09:57:39
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 24/09/2021

10:00:36
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

19.197.721/0001-
61

24/09/2021
10:07:53

bom dia

Pregoeiro 24/09/2021
10:08:11

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 24/09/2021
10:08:21

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Bom dia

19.197.721/0001-
61

24/09/2021
10:09:04

bom dia

19.197.721/0001-
61

24/09/2021
10:09:43

desculpe a demora, verificaremos a possibilidade de redução

19.197.721/0001-
61

24/09/2021
10:10:57

já estamos no menor preço.

Pregoeiro 24/09/2021
10:13:41

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o
pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente

ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM,
BEM COMO ASSINADA

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Sistema 24/09/2021
10:14:00

Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-
61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 24/09/2021
10:14:11

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 24/09/2021
10:16:29

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - De acordo com o item 8.24.2: O pregoeiro
solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) hora, envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro 24/09/2021

10:16:51
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - V.Sª tem o prazo de 01 (uma) hora para o

envio da proposta.
Sistema 24/09/2021

10:31:01
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:

19.197.721/0001-61, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 24/09/2021

10:39:28
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que
encaminhei a sua proposta para análise técnica pela unidade requisitante. Favor

aguardar.
Pregoeiro 24/09/2021

10:58:31
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)

Licitante, transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela unidade demandante
quando da análise técnica da proposta apresentada por V.Sª:

Pregoeiro 24/09/2021
10:58:50

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... "Da análise
técnica da proposta apresentada pela empresa N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA

DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS (0949432), temos que: ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:00:31
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... item 1

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

parafusos inclusos. ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:00:46
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... Garantia
de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm. ...

Pregoeiro 24/09/2021
11:01:14

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... item 1
proposta LICITANTE Dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x

200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a
impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com sistema de
fechamento com chave de segurança para evitar que abra facilmente. Buchas e

parafusos inclusos. ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:01:55
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... Garantia
de 1 ANO. Medidas aproximadas do dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm.

Embalados individualmente em caixa de papelão. marca benefit t-206 ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:02:14
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... Verificamos
no site do fabricante do produto proposto httpsx://www.benefitdispensers.com.br/linha-

orion, que o modelo BENEFIT T-206 tem as seguintes medidas: 315mm x 215mm x
326mm (LxPxA) e que é ideal para bobinas de até 200m x 15,5cm de diâmetro, O QUE

NÃO CORRESPONDE ÀS INFORMAÇÕES DA PROPOSTA DO LICITANTE. ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:02:27
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ... Destarte,
como o modelo proposto diverge das especificações do produto dadas pelo licitante, e
ainda por não ser ideal para bobinas de 200m x 20cm, conforme exigido no edital, e
constatada essa informação no site do fabricante do produto proposto, esta unidade

entende que o produto NÃO ATENDE às exigências do edital. ..."
Pregoeiro 24/09/2021

11:03:52
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)

Licitante, conforme o parecer técnico a sua proposta não atende às exigências do edital.
V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento?

20.425.201/0001-
48

24/09/2021
11:05:09

Só um instante,estamos verificando com o fabricante.

Pregoeiro 24/09/2021
11:06:28

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Ok

Pregoeiro 24/09/2021
11:17:01

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - De acordo
com o item 9.6 do Edital: O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar

documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no
prazo de 1 (uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta.

Pregoeiro 24/09/2021
11:17:26

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Item 9.6.1 do
Edital: O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo

Pregoeiro.
20.425.201/0001-

48
24/09/2021
11:18:48

Sr. Pregoeiro, de acordo com nosso fabricante o produto é ideal para as bobinas de
200m x 15,5cm de diametro, mas o produto suporte tranquilamente a bobina de 200m
x 20cm. O produto é compacto para esses ambientes, pois ocupa menos espaço. Se for

o caso podemos enviar uma amostra do produto para sanar todas as dúvidas.
Pregoeiro 24/09/2021

11:23:27
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Iremos

convocar anexo.
Sistema 24/09/2021

11:23:39
Senhor fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM,

CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 24/09/2021

11:23:48
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Anexo

convocado.

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Pregoeiro 24/09/2021
11:25:03

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Estamos
aguardando o arquivo contendo dados do produto ofertado, para análise técnica pela

unidade requisitante.
Sistema 24/09/2021

11:36:55
Senhor Pregoeiro, o fornecedor N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS

E EQUIPAM, CNPJ/CPF: 20.425.201/0001-48, enviou o anexo para o ítem 1.
20.425.201/0001-

48
24/09/2021
11:37:25

Enviamos o catalogo sr. pregoeiro, caso a dúvida permaneça podemos enviar amostra
do produto.

Pregoeiro 24/09/2021
11:51:16

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)
Licitante, encaminhei para análise técnica o arquivo anexado por V.Sª. Favor aguardar.

Pregoeiro 24/09/2021
11:51:57

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor do
despacho proferido pela unidade demandante quando da análise técnica da proposta

apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 24/09/2021

11:52:18
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ..."Da análise técnica da proposta

apresentada pela empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - item 02 (0949500).
temos que: ...

Pregoeiro 24/09/2021
11:52:44

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... item 2 edital Dispenser para papel
toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de classificação "7",
resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com
sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente.

Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:52:57
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Medidas aproximadas Largura: 27 cm

Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de papelão. ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:53:21
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... item 2 proposta LICITANTE Dispenser

para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de classificação
"7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com

sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente.
Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. ...

Pregoeiro 24/09/2021
11:53:35

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Medidas aproximadas Largura: 27 cm
Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de papelão.

MARCA NOBRE ...
Pregoeiro 24/09/2021

11:54:00
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Verificamos no site do fabricante do
produto proposto , que a marca ofertada dispõe de mais de um modelo de dispenser
para papel toalha interfolhado. Destarte, solicitamos que seja diligenciado junto ao
licitante, para que indique o nome do modelo proposto e ainda foto ou catálogo do

produto. ... "
Pregoeiro 24/09/2021

11:57:53
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, conforme o parecer
técnico, solicitamos que V.Sª indique o nome do modelo proposto e ainda foto ou

catálogo do produto. Iremos convocar anexo.
Sistema 24/09/2021

11:59:08
Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-

61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 24/09/2021

11:59:18
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 24/09/2021
12:01:30

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, tendo em vista o
encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos suspender a presente
sessão eletrônica e retornaremos no dia 27/09/2021, segunda-feira, às 14 horas.
Deixaremos a sessão eletrônica em aberto, para que V.Sª proceda à juntada do

solicitado pela unidade requisitante, conforme informações abaixo.
Pregoeiro 24/09/2021

12:02:53
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista o encerramento do horário comercial que
se aproxima, bem como o encerramento do expediente deste Tribunal, às 13:30 horas,

iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos no dia 27/09/2021,
segunda-feira, às 14 horas. Agradeço a participação de todos.

Sistema 24/09/2021
12:32:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 27/09/2021
14:00:19

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 27/09/2021
14:01:07

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)
Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela unidade

requisitante quando da análise do catálogo apresentado por V.Sª:
Pregoeiro 27/09/2021

14:01:51
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - ...O catálogo
apresentado pelo licitante em evento SEI 0949644 apenas confirmam a conclusão da
análise desta unidade, em despacho SEALMOX 0949449. Portanto, nada mais tendo a

considerar, retorno os autos. ..."
Pregoeiro 27/09/2021

14:04:59
Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Sr(a)

Licitante, conforme análise efetuada pela unidade requisitante, a proposta de V.Sª não
atende às exigências do edital. V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento?

20.425.201/0001-
48

27/09/2021
14:08:09

Boa tarde!

20.425.201/0001-
48

27/09/2021
14:08:30

Estamos ciente!

Pregoeiro 27/09/2021
14:09:52

Para N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM - Agradeço a
participação de V.Sª. Iremos recusar a sua proposta. Boa tarde.

Pregoeiro 27/09/2021
14:12:35

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
segunda colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 27/09/2021
14:18:34

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
segunda colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 27/09/2021
14:19:23

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o
inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante quando da análise do

catálogo apresentado por V.Sª:
Pregoeiro 27/09/2021

14:19:40
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ..."Da análise técnica da proposta

apresentada pela empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - item 02 (0949500),
e ainda do catálogo anexado em evento Sei! 0949993, temos que: ...

Pregoeiro 27/09/2021
14:19:59

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ...item 2 edital Dispenser para papel
toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de classificação "7",
resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com
sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente.

Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. ...
Pregoeiro 27/09/2021

14:20:13
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Medidas aproximadas Largura: 27 cm

Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de papelão. ...
Pregoeiro 27/09/2021

14:20:28
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... item 2 proposta LICITANTE Dispenser

para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras. em plástico ABS, plástico de classificação
"7", resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor transparente, com

sistema de fechamento com travas de segurança para evitar que abra facilmente.
Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. ...

Pregoeiro 27/09/2021
14:20:48

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Medidas aproximadas Largura: 27 cm
Altura: 29 cm Profundidade: 16cm. Embalados individualmente em caixa de papelão.

MARCA NOBRE LINHA CITY...
Pregoeiro 27/09/2021

14:20:56
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ... Concluímos que o produto ofertado

ATENDE às exigências do Edital e solicitamos ao pregoeiro a vinculação da proposta do
licitante ao catálogo apresentado. ...

Pregoeiro 27/09/2021
14:22:30

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, solicito que V.Sª efetue a
vinculação da proposta com o catálogo apresentado.

Pregoeiro 27/09/2021
14:23:57

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 27/09/2021
14:33:24

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
segunda colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 27/09/2021
14:38:00

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 27/09/2021
14:38:10

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 27/09/2021

14:43:49
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Boa tarde.

Pregoeiro 27/09/2021
14:46:45

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Boa tarde.

Pregoeiro 27/09/2021
14:47:24

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, solicito que V.Sª efetue a
vinculação da proposta com o catálogo apresentado, conforme despacho proferido pela

unidade requisitante (abaixo transcrito).
Pregoeiro 27/09/2021

14:51:27
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Iremos convocar anexo.

Sistema 27/09/2021
14:51:40

Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-
61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 27/09/2021
14:51:52

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 27/09/2021
14:53:15

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a
segunda colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 27/09/2021
15:03:18

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, não há necessidade de
V.Sª encaminhar outra proposta. Irei efetuar a junção dos dois arquivos. Iremos aceitar

a sua proposta.
Pregoeiro 27/09/2021

15:08:35
Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a

segunda colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 150,00?
Sistema 27/09/2021

15:08:50
Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-

61, o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 27/09/2021

15:10:06
Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos

aguardando o pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 27/09/2021 Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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15:14:54 licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 27/09/2021

15:21:59
Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, considerando o

silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, determino o prazo
de 30 (trinta) minutos para V.Sª informar se aceita a negociação ou o valor informado

na fase de lances. Após esse prazo, sem a resposta de V.Sª, iremos desclassificar a sua
proposta.

Pregoeiro 27/09/2021
15:31:28

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 27/09/2021
15:36:01

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 27/09/2021
15:51:50

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 27/09/2021
15:58:19

Para MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, diante do silêncio
de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, iremos recusar a sua

proposta. Obrigado pela participação de V.Sª
Pregoeiro 27/09/2021

16:00:13
Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a terceira colocada para o
item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos

questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$
150,00?

33.689.178/0001-
40

27/09/2021
16:06:18

Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a), informamos que durante a disputa de preço já chegamos
ao nosso valor limite para o item. Ficaremos no aguardo do pedido da proposta

readequada.
Pregoeiro 27/09/2021

16:08:21
Para R A DE MELO EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o

estimado pela administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª
deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance
ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA

Sistema 27/09/2021
16:08:33

Senhor fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-40, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 27/09/2021
16:08:38

Para R A DE MELO EIRELI - Anexo convocado.

Sistema 27/09/2021
16:22:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-40,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 27/09/2021
16:23:18

Para R A DE MELO EIRELI - Item 8.24.2 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante
melhor classificado que, no prazo de 1 (uma) hora, envie a proposta adequada ao

último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro 27/09/2021

16:26:04
Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que encaminhei a sua

proposta para análise técnica pela unidade requisitante. Favor aguardar.
Pregoeiro 27/09/2021

17:01:06
Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro teor do

despacho proferido pela unidade requisitante quando da análise da proposta
apresentada por V.Sª:

Pregoeiro 27/09/2021
17:01:48

Para R A DE MELO EIRELI - ... "Da análise técnica da proposta apresentada pela
empresa R A DE MELO EIRELI (0950283) - ITEM 01, temos que: item 1 edital Dispenser
para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m, autocorte/automático, em

plástico ABS, plástico de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca ou
transparente, com visor transparente, com sistema ...

Pregoeiro 27/09/2021
17:02:07

Para R A DE MELO EIRELI - ... de fechamento com chave de segurança para evitar que
abra facilmente. Buchas e parafusos inclusos. Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas

do dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm. ...
Pregoeiro 27/09/2021

17:02:29
Para R A DE MELO EIRELI - item 1 proposta LICITANTE Dispenser para papel toalha em
bobina de papel de tam.20cm x 200m, autocorte/automático, em plástico ABS, plástico
de classificação "7" , resistente a impactos, na cor branca ou transparente, com visor

transparente, com sistema de fechamento com chave de segurança para evitar que abra
facilmente. Buchas e parafusos inclusos. ...

Pregoeiro 27/09/2021
17:02:43

Para R A DE MELO EIRELI - ... Garantia de 1 ANO. Medidas aproximadas do
dispensador: A 380mm, L 300mm e P 190mm. Embalados individualmente em caixa de

papelão. marca: Nobre ...
Pregoeiro 27/09/2021

17:03:00
Para R A DE MELO EIRELI - ... Solicitamos que seja diligenciado junto ao licitante que
nos envie catálogo com foto e código do produto ofertado, contendo as especificações

do produto. ..."
Pregoeiro 27/09/2021

17:03:25
Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, solicito que V.Sª encaminhe catálogo com

foto e código do produto ofertado, contendo as especificações do produto.
Pregoeiro 27/09/2021

17:04:32
Para R A DE MELO EIRELI - Iremos convocar anexo.

Sistema 27/09/2021
17:05:51

Senhor fornecedor R A DE MELO EIRELI, CNPJ/CPF: 33.689.178/0001-40, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 27/09/2021
17:06:12

Para R A DE MELO EIRELI - Anexo convocado.

Pregoeiro 27/09/2021
17:12:47

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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33.689.178/0001-
40

27/09/2021
17:13:43

Ok, estou buscando catálogo com especificações junto ao fornecedor.

Pregoeiro 27/09/2021
17:16:01

Para R A DE MELO EIRELI - Item 9.6 do Edital: O Pregoeiro poderá convocar o licitante
para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no

sistema, no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta.
Pregoeiro 27/09/2021

17:16:26
Para R A DE MELO EIRELI - Item 9.6.1 do Edital: O prazo estabelecido poderá ser

prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada
antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 27/09/2021
17:36:26

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 27/09/2021
17:51:28

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, tendo em vista o encerramento do horário
comercial que se aproxima, iremos suspender a presente sessão eletrônica e

retornaremos, amanhã, dia 28/09/2021, às 14:00 horas. Deixaremos o sistema em
aberto para que V.Sª proceda à juntada dos documentos solicitados pela unidade

solicitante.
Pregoeiro 27/09/2021

17:56:56
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista o encerramento do horário comercial que
se aproxima, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã,
dia 28/09/2021, às 14:00 horas. Deixaremos o sistema em aberto para que a empresa

R A DE MELO EIRELI proceda à juntada dos documentos solicitamos pela unidade
demandante.

Pregoeiro 27/09/2021
17:57:04

Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 28/09/2021
14:01:07

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 28/09/2021
14:08:28

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 28/09/2021
14:14:57

Para R A DE MELO EIRELI - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
14:18:19

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, informo que até o presente momento, V.Sª
não anexou os documentos solicitados pela unidade requisitante na data de ontem,

razão pela qual, determino o prazo de 01 (uma) hora para a juntada dos mesmos, após
esse prazo sem o cumprimento da diligência, iremos recusar a sua proposta.

Pregoeiro 28/09/2021
14:27:43

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de
V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
14:39:51

Para R A DE MELO EIRELI - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
14:46:31

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de
V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
14:49:06

Para R A DE MELO EIRELI - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
14:54:41

Para R A DE MELO EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de
V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
14:54:52

Para R A DE MELO EIRELI - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
15:20:42

Para R A DE MELO EIRELI - Tendo em vista o silêncio de V.Sª em responder aos
questionamentos deste Pregoeiro quanto ao pedido de diligência solicitado pela unidade

requisitante, iremos recusar a sua proposta.
Sistema 28/09/2021

15:22:06
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 28/09/2021
15:22:53

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
15:27:45

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
15:30:26

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
15:33:24

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Item 6.5 do
Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de

sua desconexão.
Pregoeiro 28/09/2021

15:36:11
Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
15:45:23

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
15:56:39

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quarta colocada para o item 01, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
15:56:55

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Item 6.5 do
Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de

sua desconexão.
Pregoeiro 28/09/2021

16:07:33
Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)

Licitante, considerando o silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste
Pregoeiro, determino o prazo de 30 (trinta) minutos para V.Sª informar se aceita a

negociação ou o valor informado na fase de lances. Após esse prazo, sem a resposta de
V.Sª, iremos recusar a sua proposta.

Pregoeiro 28/09/2021
16:37:11

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
16:44:08

Para FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGIC - Sr(a)
Licitante, diante do silêncio de V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro,

iremos recusar a sua proposta. Obrigado pela participação de V.Sª
Pregoeiro 28/09/2021

16:44:52
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta

colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Aceita o valor de R$ 150,00?
Pregoeiro 28/09/2021

16:52:34
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta

colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Aceita o valor de R$ 150,00?
Pregoeiro 28/09/2021

17:02:39
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
17:04:19

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
17:11:23

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Item 6.5 do Edital: Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 28/09/2021
17:11:33

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta
colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
17:22:23

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a quinta
colocada para o item 01, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita o valor de R$ 150,00?

Pregoeiro 28/09/2021
17:23:20

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
17:30:18

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, considerando o silêncio de
V.Sª em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, determino o prazo de 30

(trinta) minutos para V.Sª informar se aceita a negociação ou o valor informado na fase
de lances. Após esse prazo, sem a resposta de V.Sª, iremos recusar a sua proposta.

Pregoeiro 28/09/2021
17:42:07

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 28/09/2021
18:01:32

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, diante do silêncio de V.Sª
em responder aos questionamentos deste Pregoeiro, iremos recusar a sua proposta.

Obrigado pela participação de V.Sª
Pregoeiro 28/09/2021

18:03:03
Srs(as) Licitantes, tendo em vista o encerramento do horário comercial, iremos

suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 29/09/2021, às
16:00 horas. Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 29/09/2021
16:05:05

Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Infelizmente não poderemos dar continuidade ao
presente pregão. Suspendermos, com retorno para amanhã às 14h. Agradeço e boa

tarde.
Pregoeiro 30/09/2021

14:01:58
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 30/09/2021
14:09:51

Para LPK LTDA - Sr.(a) Licitante, BOA TARDE. V.Sª é a ultima classificada no item 01,
contudo, o valor proposto por V.Sª está acima do estimado pela Administração, dessa

forma não é possível a aceitação. V.Sª aceita negociar? Aceita o valor de R$47,00?
Pregoeiro 30/09/2021 Para LPK LTDA - Sr.(a) Licitante, BOA TARDE. V.Sª é a ultima classificada no item 01,

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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14:11:14 contudo, o valor proposto por V.Sª está acima do estimado pela Administração, dessa
forma não é possível a aceitação. V.Sª aceita negociar? Aceita o valor de R$47,00?

00.535.560/0001-
40

30/09/2021
14:12:45

Boa tarde, um momento por favor

Pregoeiro 30/09/2021
14:13:36

Para LPK LTDA - Aguardo.

00.535.560/0001-
40

30/09/2021
14:15:07

Sr. pregoeiro, se refere ao item 2? Não participamos do item 1

Pregoeiro 30/09/2021
14:16:15

Para LPK LTDA - Agradeço, um instante.

Pregoeiro 30/09/2021
14:18:18

Para LPK LTDA - Retificando, ITEM 02, VALOR OFERTADO POR V.Sª R$48,10, reitero,
ACEITA r$47,00?

00.535.560/0001-
40

30/09/2021
14:19:06

Consigo aceitar pelo valor de referência de R$ 47,10.. é nosso limite

Pregoeiro 30/09/2021
14:21:43

Para LPK LTDA - Sr.(a) Licitante, é possível a aceitação do valor negociado R$47,10.
Dessa forma, solicito o encaminhamento da sua proposta com valor negociado,

contendo a descrição completa do item, de acordo com o Termo de Referência, se
possível, envie, fotos, folder´s e/ou outros documentos capazes de auxiliar a Unidade

de Almoxarifado na ratificação da conformidade
00.535.560/0001-

40
30/09/2021
14:22:28

Certo.

Pregoeiro 30/09/2021
14:28:21

Para LPK LTDA - Sr.(a) Licitante, peço desculpas, a proposta, item 02, já foi aceita pelo
pregoeiro que conduziu a sessão anteriormente, a vencedora foi a Empresa PRÁTICA, na
verdade a negociação deverá ser realizada com a EMPRESA ROTA, ultima classificada no

item 01. Agradeço a atenção.
Pregoeiro 30/09/2021

14:30:36
Para ROTA DISTRIBUIDORA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a última

classificada no item 01, contudo o valor está acima do estimado pela administração,
aceita negociar? Aceita o valor de R$242,35?

Pregoeiro 30/09/2021
14:31:57

ATENÇÃO. SISTEMA DETERMINA RETORNO FASE.

Sistema 30/09/2021
14:32:20

A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 303,6600 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:37:19 do dia

30/09/2021.
Sistema 30/09/2021

14:37:20
O fornecedor da proposta no valor de R$ 303,6600 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 30/09/2021

14:37:20
O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 30/09/2021
14:44:22

Para ROTA DISTRIBUIDORA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a última
classificada no item 01, contudo o valor está acima do estimado pela administração,

aceita negociar? Aceita o valor de R$242,35?
Pregoeiro 30/09/2021

14:50:44
Para ROTA DISTRIBUIDORA LTDA - Sr.(a) Licitante, considerando o silêncio de V.Sª,

vamos abrir convocação de anexo, a fim de, caso haja interesse, anexação de proposta
ajustada ao valor de R$242,35, valor máximo aceitável. Conforme edital, aguardamos

até às 17h. Deixando de anexar, recusaremos a sua proposta.
Sistema 30/09/2021

14:50:54
Senhor fornecedor ROTA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 36.731.457/0001-13,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 30/09/2021

17:01:28
Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor

Pregoeiro 30/09/2021
17:03:10

Srs.(as) Licitantes, iniciaremos os procedimentos finais na presente sessão,
considerando que analisamos a documentação de habilitação da proposta item 02, esta

encontra-se regular. Observem as mensagens do sistema. Obrigado.
Sistema 30/09/2021

17:03:36
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 30/09/2021

17:04:02
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/09/2021 às

17:34:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

24/09/2021
09:00:01 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

24/09/2021
09:27:48 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

28/09/2021
18:05:33 Previsão de reabertura: 29/09/2021 16:00:00; Encerramento do horário comercial.

Alteração equipe 29/09/2021
16:02:52

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: alteração

Reativação 29/09/2021
16:03:06

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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Suspensão
administrativa

29/09/2021
16:05:33

Previsão de reabertura: 30/09/2021 14:00:00; suspensão administrativa

Reativação 30/09/2021
14:00:14

Abertura do prazo 30/09/2021
17:03:36 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

30/09/2021
17:04:02 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/09/2021 às 17:34:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:34 horas do dia 30 de setembro de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
Equipe de Apoio

Voltar   

OlÃ¡, como posso ajudar ?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
R.H.
Observa-se que se trata de um segundo fracasso na

tentativa de aquisição dos itens "dispenser" para papel toalha
(vide a Informação 3666 - doc. 0918068, do Processo SEI
nº 0005164-07.2021.6.02.8000), solicito urgentes medidas no
sentido de redimensionar a aquisição para o sistema de
aquisição convencional, de quantitativo determinado, para
que possamos suprir as unidades do Tribunal do material
requerido.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2021, às 23:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0953309 e o código CRC 2C6BBBF1.

0007051-26.2021.6.02.8000 0953309v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Diante da Informação 5020, 0952992, trazida pelo

senhor Pregoeiro, com relação ao fracasso do Pregão
Eletrônico nº 41/2021, bem como o Despacho GSAD 0953309,
do senhor Secretário de Administração:

 
"Observa-se que se trata de um segundo
fracasso na tentativa de aquisição dos itens
"dispenser" para papel toalha (vide a
Informação 3666 - doc. 0918068, do Processo
SEI nº 0005164-07.2021.6.02.8000), solicito
urgentes medidas no sentido de redimensionar
a aquisição para o sistema de aquisição
convencional, de quantitativo determinado,
para que possamos suprir as unidades do
Tribunal do material requerido."
 

Devolvo os presentes autos para que o Termo de
Referência seja revisado, para que os quantitativos sejam
redimensionados para que a aquisição passe a ser imediata e
não mais por sistema de registro de preços.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 05/10/2021, às 15:57, 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
0954537 e o código CRC 7CE0E8D6.

0007051-26.2021.6.02.8000 0954537v1
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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 novembro de 2021.

Prezado Senhor Secretário de Administração do TRE/AL,

 

Em cumprimento aos despachos da SAD e COMAP, de ordem da Chefe titular da
SEALMOX, o subscrevente encaminha em anexo o Termo de Referência 0968069 para
aquisição imediata do dispensers de papel toalha.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 03/11/2021, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968067 e o código CRC 9A051130.

0007051-26.2021.6.02.8000 0968067v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (339030.22),
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas  na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações do Anexo Único
(0968099).

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

1.1. A aquisição será direta e deve ocorrer através de pregão eletrônico com
adjudicação por menor preço por item.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

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

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

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

2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhada por e–mail;

Termo de Referência SEALMOX 0968069         SEI 0007051-26.2021.6.02.8000 / pg. 24



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

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

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;

5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

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

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

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

6. - DO PAGAMENTO

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

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

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

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

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

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 03/11/2021, às 17:52, 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
0968069 e o código CRC 214F427C.

0007051-26.2021.6.02.8000 0968069v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 ÚNICO 

ITEM MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

1

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

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

Embalados individualmente em caixa de papelão.

UNIDADE 150

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 03/11/2021, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968099 e o código CRC 6F45D63D.

0007051-26.2021.6.02.8000 0968099v2
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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 novembro de 2021.
Aprovo o Termo de Referência SEALMOX 0968069,

por conter os lementos mínimos necessários à instrução da
compra, considerando o que dispõe a Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, e remeto os autos à SEIC, para cotação e demais
medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/11/2021, às 01:04, 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
0969209 e o código CRC 3B76B9BC.

0007051-26.2021.6.02.8000 0969209v1
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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 novembro de 2021.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,

 
Tratam os autos da aquisição de dispenser para papel

toalha, mediante sistema de registro de preços, após a comunicação
de fracasso parcial do item 1, Pregão Eletrônico Nº 41/2021,
conforme Informação Nº 5020 - PREG 0952992.

 
A SEALMOX encaminhou o Termo de Referência

0968069 com o respectivo anexo 0968099.
 
Os autos vieram a esta Seção de Instrução de

Contratações para avaliar a pertinência de nova pesquisa de preços,
com vistas à repetição do certame, despachos GSAD 0969209.

 
Realizada nova cotação através da ferramenta banco de

preços, conforme relatório 0972887, foi estimado o valor unitário
para materiais semelhantes em  R$ 240,04 (duzentos e quarenta
reais e quatro centavos) e valor total para 150 suportes em R$
36.006,00 (trinta e seis mil e seis reais).

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

Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, com restrição de participação
a microempresas e empresas de pequeno porte. CATMAT: 478489.

 
À deliberação superior.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 12/11/2021, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 12/11/2021, às 10:54, 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
0969779 e o código CRC 81AF80AF.

0007051-26.2021.6.02.8000 0969779v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Item 1: dispenser papel toalha interfolhado, composto plástico transparente especial com alta resistência ao impacto, designer moderno
que combina com todos ambientes, sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave, exclusivo sistema interno, o qual garante e

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 229,00R$ 229,00

Órgão:Órgão: FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para a Fundetec..

Descrição:Descrição: Dispenser papel toalhaDispenser papel toalha - Dispenser papel toalha, material: plástico abs, tipo:

liberação de papel por alavanca, cor: branca, características adicionais:

capacidade 750 fls, visor e chave, dimensões 27 x, dimensões: 32 x 27 x 14 cm

CatMat:CatMat: 478489478489 - DISPENSER PAPEL TOALHA

Data:Data: 17/09/2021 09:15

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:222021 / UASG:456782

Lote/Item:Lote/Item: /19

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 20/09/2021 14:41

Homologação:Homologação: 22/09/2021 11:46

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Relatório gerado no dia 12/11/2021 09:58:00  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 12/11/2021 09:58:00  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0007051-26.2021.6.02.8000 - Dispenser de papel toalha

Pesquisa realizada entre 12/11/2021 09:15:55 e 12/11/2021 09:51:14Pesquisa realizada entre 12/11/2021 09:15:55 e 12/11/2021 09:51:14

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

MáximoMáximo
TotalTotal

1) dispenser papel toalha interfolhado, composto plástico transparente especial

com alta resistência ao impacto, designer moderno que combina com todos

ambientes, sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave, exclusivo

sistema interno, o qual garante e

5 150

Unidades

R$

240,04

(un)

- R$

240,04

R$

36.006,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 36.006,00R$ 36.006,00

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 240,04 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 240,04 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 240,04

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

150 Unidades dispenser papel toalha interfolhado, composto plástico transparente especial com alta resistência ao impacto, designer modern

o que combina com todos ambientes, sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave, exclusivo sistema interno, o qual g

arante eficiência na saídapapel " folha a folha", habitaculo , com todas as paredes revestidas o qual garante higiene, evitando um

idade e poeira, com fita adesiva dupla-face para instalação em azulejos.

Relatório gerado no dia 12/11/2021 09:58:00 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHrDOZO8ARiZroDp30GGAPq 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHrDOZO8ARiZroDp30GGAPq 1 / 7
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Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

81.746.422/0001-02
* VENCEDOR *

SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA R$ 229,00R$ 229,00

Marca: Marca: BELLPLUS                                                
Fabricante: Fabricante: BELLPLUS                                                
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ROLO COM ALAVANCA                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

PR Cascavel R GENERAL EMILIO LUCIO ESTEVES, 494 Joel de Souza Ramos (45) 3228-2953 distribuidorasouzaramos@ibest.com.br

07.412.297/0001-41 ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA R$ 230,00

Marca: Marca: JSN                                                
Fabricante: Fabricante: JSN                                                
Modelo: Modelo: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COM ALAVANCA NA LATERA 
Descrição: Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA COM ALAVANCA NA LATERAL, ACRÍLICO COR FUMÊ                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R ANTONIO DE COUROS, 474 (11) 6055-8815/ (11) 7160-0712 dmccontabilidade@ig.com.br

19.691.152/0001-06 EXPRESSO PAPEL LTDA R$ 232,00

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                                
Modelo: Modelo: NOBRE 
Descrição: Descrição: Dispenser para papel toalha com alavanca na lateral, acrílico, cor fumê. Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

PR Corbélia AV PARANA, 1567 (45) 3242-2695 andrade_acine@hotmail.com

41.339.637/0001-94 MASCARELLO & SANTOS LTDA R$ 244,90

Marca: Marca: JSN                                                
Fabricante: Fabricante: JSN                                                
Modelo: Modelo: DISPENSER 
Descrição: Descrição: Dispenser para papel toalha com alavanca na lateral, acrílico, cor fumê                                        

Endereço:Endereço:

,

36.046.750/0001-41 F G DE OLIVEIRA LTDA R$ 270,00

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: GOEDERT                                                
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: Dispenser para papel toalha com alavanca na lateral, acrílico, cor fumê.                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

R VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936 (45) 9974-3838

34.834.488/0001-74 RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA R$ 365,00

Marca: Marca: BP                                                
Fabricante: Fabricante: BP                                                
Modelo: Modelo: BP 
Descrição: Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO LIBERAÇÃO DE PAPEL POR ALAVANCA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONA
IS CAPACIDADE 750 FLS, VISOR E CHAVE, DIMENSÕES 27 X, DIMENSÕES 32 X 27 X 14 CM                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV DA INTEGRACAO, 712 (41) 3266-6788/ (41) 9915-3056 lcsr@brturbo.com.br

18.683.835/0001-59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI R$ 500,00

Marca: Marca: PREMISSE                                                
Fabricante: Fabricante: PREMISSE                                                
Modelo: Modelo: NÃO SE APLICA 
Descrição: Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO LIBERAÇÃO DE PAPEL POR ALAVANCA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONA
IS CAPACIDADE 750 FLS, VISOR E CHAVE, DIMENSÕES 27 X, DIMENSÕES 32 X 27 X 14 CM                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Santa Rosa AVENIDA TUPARENDI, 1460 Délcio Delmar Rambo (55) 3512-4083 delciodelmarrambo
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 269,00R$ 269,00

Órgão:Órgão: Justiça Federal de 1ª Instância - RN

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Limpeza.

Descrição:Descrição: Dispenser papel toalhaDispenser papel toalha - Dispenser papel toalha, material: plástico abs, tipo:

liberação de papel por alavanca, características adicionais: capacidade rolos de

200m e 20 cm largura

CatMat:CatMat: 457087457087 - DISPENSER PAPEL TOALHA

Data:Data: 31/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:90007

Lote/Item:Lote/Item: 3/20

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

36.598.479/0001-57 JULIANY J L DA SILVA R$ 49,00

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                                
Modelo: Modelo: NOBRE 
Descrição: Descrição: Toalheiro (dispenser) para papel toalha em bobina, com alavanca de barra frontal e serra para facilitar o corte do papel. Fechamento com chave, ta
mpa branca ou semi transparente, fabricado em material termoplástico, acompanha parafusos e buchas de instalação. Capacidade: papel em rolo de 200 mt. 
Dimensões: 360mm(altura) x 260mm (largura) x 240mm (profundidade).                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RN Natal R DOUTOR MARIO NEGOCIO, 1890 (84) 9933-2552 janildoribeiro10@gmail.com

34.351.431/0001-14 MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI R$ 50,00

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                                
Modelo: Modelo: NOBRE 
Descrição: Descrição: Toalheiro (dispenser) para papel toalha em bobina, com alavanca de barra frontal e serra para facilitar o corte do papel. Fechamento com chave, ta
mpa branca ou semi transparente, fabricado em material termoplástico, acompanha parafusos e buchas de instalação. Capacidade: papel em rolo de 200 mt. 
Dimensões: 360mm(altura) x 260mm (largura) x 240mm (profundidade).                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R RIO XINGU, 305 (81) 3037-1316/ (81) 8689-2987 milmateriais@outlook.com

11.070.662/0001-54 E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$ 165,00

Marca: Marca: PREMISSE                                                
Fabricante: Fabricante: PREMISSE                                                
Modelo: Modelo: 2021 
Descrição: Descrição: Dispenser papel toalha, material: plástico abs, tipo: liberação de papel por alavanca, características adicionais: capacidade rolos de 200m e 20 cm l
argura                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV SAO MIGUEL DOS CARIBES, 4428 (84) 9932-9212 elmasouzas@yahoo.com.br

33.613.876/0001-62 SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA R$ 167,61

Marca: Marca: PREMISSE                                                
Fabricante: Fabricante: PREMISSE                                                
Modelo: Modelo: DISPENSER 
Descrição: Descrição: Dispenser papel toalha, material: plástico abs, tipo: liberação de papel por alavanca, características adicionais: capacidade rolos de 200m e 20 cm l
argura                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

RUA DOM JOSE, 258 (81) 3533-1029

23.533.848/0001-81 R T COSTA FELICIANO R$ 168,76

Marca: Marca: TRILHA                                                
Fabricante: Fabricante: TRILHA                                                
Modelo: Modelo: TOALHEIRO BOBINA C/ ALAVANCA 
Descrição: Descrição: Toalheiro (dispenser) para papel toalha em bobina, com alavanca de barra frontal e serra para facilitar o corte do papel. Fechamento com chave, ta
mpa branca ou semi transparente, fabricado em material termoplástico, acompanha parafusos e buchas de instalação. Capacidade: papel em rolo de 200 mt. 
Dimensões: 360mm(altura) x 260mm (largura) x 240mm (profundidade). MODELO: TOALHEIRO BOBINA C/ ALAVANCA                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

AVENIDA ABEL CABRAL, 1123 RAFAEL (84) 2010-6485 comercial@amrepresentacoesrn.com.br

28.031.958/0001-69
* VENCEDOR *

RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI R$ 269,00R$ 269,00
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Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: GOEDERT                                                
Modelo: Modelo: Toalheiro (dispenser) alavanca 
Descrição: Descrição: Toalheiro (dispenser) para papel toalha em bobina, com alavanca de barra frontal e serra para facilitar o corte do papel. Fechamento com chave, ta
mpa branca ou semi transparente, fabricado em material termoplástico, acompanha parafusos e buchas de instalação. Capacidade: papel em rolo de 200 mt. 
Dimensões: 360mm(altura) x 260mm (largura) x 240mm (profundidade).                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RUA JOSE PEIXOTO, 2000 JOSE (84) 99405-6650 reinaldo_peixoto@hotmail.com

05.377.891/0001-13 COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA R$ 300,00

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                                
Modelo: Modelo: NOBRE 
Descrição: Descrição: Toalheiro (dispenser) para papel toalha em bobina, com alavanca de barra frontal e serra para facilitar o corte do papel. Fechamento com chave, ta
mpa branca ou semi transparente, fabricado em material termoplástico, acompanha parafusos e buchas de instalação. Capacidade: papel em rolo de 200 mt. 
Dimensões: 360mm(altura) x 260mm (largura) x 240mm (profundidade).                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV DAS ALAGOAS, 108 (84) 2226-0668/ (84) 9850-8803 comercial@paivaexpress.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 237,00R$ 237,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA RS

Objeto:Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para fins de

registro de preços de produtos e materiais de higiene e limpeza, conforme

especificações contidas neste edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Dispenser papel toalhaDispenser papel toalha - Dispenser papel toalha, material: plástico abs, cor:

branca, características adicionais: fixação por bucha e parafusos, dimensões: 32

x 27 x 14 cm

CatMat:CatMat: 469569469569 - DISPENSER PAPEL TOALHA

Data:Data: 30/07/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:582021 / UASG:988655

Lote/Item:Lote/Item: /80

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

18.343.695/0001-70
* VENCEDOR *

ALWEX DISTRIBUIDORA - EIRELI R$ 237,00R$ 237,00

Marca: Marca: EXACCTA                                                
Fabricante: Fabricante: EXACCTA                                                
Modelo: Modelo: EXACCTA 
Descrição: Descrição: DISPENSER PAPEL TOALHA DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

AVENIDA RUBEN BENTO ALVES, 7933 (54) 3028-8487

38.125.895/0001-63 CARTTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R$ 277,00

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                                
Modelo: Modelo: AUTO CORTE 
Descrição: Descrição: TALHEIRO AUTO CORTE PARA BOBINAS DE PAPEL                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Augusto Pestana R JOAO BATISTA BERNARDI, 99 (54) 9125-1093/ (54) 9687-5559 carttacomercial@gmail.com

05.804.684/0001-06 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA

R$ 290,00
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Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: GOEDERT                                                
Modelo: Modelo: NA 
Descrição: Descrição: TOALHEIRO AUTO CORTE TOALHEIRO PARA ROLO DE TOALHA DE PAPEL PICOTADA CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA
QUALIDADE, EM COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, PARA CONDICIONAMENTO DE TOALHA DE PAPEL DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 200 METROS X 20
CM (C X L). DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE: 35CM (ALTURA) X 33CM (LARGURA) X 22CM (PROFUNDIDADE). O TOALHEIRO DEVE SER COM SISTEM
A DE AUTO CORTE PARA FOLHAS DE COMPRIMENTO ENTRE 25CM E 30CM, SEM CONTATO MANUAL DIRETO COM ESTE. DEVE CONTER FECHADURA DE SE
GURANÇA COM CHAVE EM CRUZ. O PRODUTO DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Cachoeirinha R BOTAFOGO, 66 (51) 3469-2134 poad@terra.com.br

02.459.406/0001-62 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA R$ 399,00

Marca: Marca: nobre                                                
Fabricante: Fabricante: nobre                                                
Modelo: Modelo: nobre 
Descrição: Descrição: TOALHEIRO AUTO CORTE                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Porto Alegre ESTRADA OCTAVIO FRASCA, 695 (51) 3286-4745 papel@terra.com.br

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R$ 600,00

Marca: Marca: nobre                                                
Fabricante: Fabricante: nobre                                                
Modelo: Modelo: nobre 
Descrição: Descrição: TOALHEIRO AUTO CORTE TOALHEIRO PARA ROLO DE TOALHA DE PAPEL PICOTADA CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA
QUALIDADE, EM COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, PARA CONDICIONAMENTO DE TOALHA DE PAPEL DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 200 METROS X 20
CM (C X L). DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE: 35CM (ALTURA) X 33CM (LARGURA) X 22CM (PROFUNDIDADE). O TOALHEIRO DEVE SER COM SISTEM
A DE AUTO CORTE PARA FOLHAS DE COMPRIMENTO ENTRE 25CM E 30CM, SEM CONTATO MANUAL DIRETO COM ESTE. DEVE CONTER FECHADURA DE SE
GURANÇA COM CHAVE EM CRUZ. O PRODUTO DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

AL SALVADOR, 1057 MARCIO (71) 3012-0413 contato@onecomercial.com.br

09.110.229/0001-53 VENER PEREIRA DE SOUZA R$ 910,98

Marca: Marca: NOBRE                                                
Fabricante: Fabricante: NOBRE                                                
Modelo: Modelo: XX 
Descrição: Descrição: TOALHEIRO AUTO CORTE TOALHEIRO PARA ROLO DE TOALHA DE PAPEL PICOTADA CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA
QUALIDADE, EM COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, PARA CONDICIONAMENTO DE TOALHA DE PAPEL DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 200 METROS X 20
CM (C X L). DIMENSÕES APROXIMADAS DA UNIDADE: 35CM (ALTURA) X 33CM (LARGURA) X 22CM (PROFUNDIDADE). O TOALHEIRO DEVE SER COM SISTEM
A DE AUTO CORTE PARA FOLHAS DE COMPRIMENTO ENTRE 25CM E 30CM, SEM CONTATO MANUAL DIRETO COM ESTE. DEVE CONTER FECHADURA DE SE
GURANÇA COM CHAVE EM CRUZ. O PRODUTO DEVE ACOMPANHAR PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

RS Porto Alegre RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 342 JUAN VELASQUES (51) 3084-5586 licitacao@distribuidorasaolourenco.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 200,00R$ 200,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE

DEPTO.REG.SAUDE - DRS-II ARACATUBA

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA .

Descrição:Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHADISPENSER PARA PAPEL TOALHA - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DE

PLASTICO ABS, PARA BOBINA MEDINDO (20CM X 200M), ACIONAMENTO POR

ALAVANCA, NA COR BRANCA, COM VISOR PARA CONTROLE DE REPOSICAO, NO

FORMATO RETANGULAR, COM FECHADURA E CHAVE, COM DIMENSOES DE

APROXIMADAMENTE (375 X 270 X 220)MM=(A X L X P), COM KIT DE FIXACAO

CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS

Data:Data: 08/07/2021 10:31

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 090113000012021OC00152

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

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

Quantidade:Quantidade: 18

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

35.701.567/0001-70
* VENCEDOR *

BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA R$ 200,00R$ 200,00

Marca: Marca: benefit                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Birigui R AURORA, 473 (18) 3644-1516 datacon@terra.com.br

14.770.109/0001-12 ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO EIRELI R$ 277,72

Marca: Marca: JSN - N17                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP São Paulo R DOUTOR ELIAS LUIS DE OLIVEIRA, 58 Jadson (11) 3549-2411 eletridal@eletridal.com.br

17.586.131/0001-03 SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA R$ 277,78

Marca: Marca: JSN N17                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Mogi das Cruzes R DR DEODATO WERTHEIMER, 830 KATIA (11) 4312-4668 vendas@sandplast.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 265,20R$ 265,20

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EPI´S E

MATERIAIS PARA AUXILIAR AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NAS ESCOLAS

E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARCELANDIA - MT

Descrição:Descrição: DISPENSER PARA PEPEL TOALHA, DO TIPO BOBINA, AUTOMATICO.DISPENSER PARA PEPEL TOALHA, DO TIPO BOBINA, AUTOMATICO. -

DISPENSER PARA PEPEL TOALHA, DO TIPO BOBINA, AUTOMATICO.

Data:Data: 22/06/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregao

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 152021

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/06/2021 08:00

Fonte:Fonte: portal.prefmarcelandia-mt.agiliclou

d.com.br/Cidadao/ConsultaLicitaco

es.aspx

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: MT

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

22.803.038/0001-35
* VENCEDOR *

FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 265,20

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AV LIBERDADE, SN (62) 3288-6962/ (62) 9201-5202 anapaulaevan@gmail.com

Relatório gerado no dia 12/11/2021 09:58:00 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHrDOZO8ARiZroDp30GGAPq 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHrDOZO8ARiZroDp30GGAPq 6 / 7
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - dispenser papel toalha interfolhado, composto plástico transparente especial com alta resistência ao impacto, designer modernoItem 1 - dispenser papel toalha interfolhado, composto plástico transparente especial com alta resistência ao impacto, designer moderno
que combina com todos ambientes, sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave, exclusivo sistema interno, o qual garante eque combina com todos ambientes, sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave, exclusivo sistema interno, o qual garante e

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
30/07/2021 e 17/09/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 22/06/2021 e 08/07/2021,
calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Relatório gerado no dia 12/11/2021 09:58:00 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHrDOZO8ARiZroDp30GGAPq 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbZQk2bMVDwNHrDOZO8ARiZroDp30GGAPq 7 / 7
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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 SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0969779, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 16/11/2021, às 19:12, 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
0974101 e o código CRC 4F618F9B.

0007051-26.2021.6.02.8000 0974101v1

Despacho COMAP 0974101         SEI 0007051-26.2021.6.02.8000 / pg. 38



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 COFIN, para reserva de crédito, considerando o

valor estimado pela SEIC, no Despacho 0969779.
À SLC, para elaborar a minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/11/2021, às 21:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974120 e o código CRC 7F09B830.

0007051-26.2021.6.02.8000 0974120v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À SGO,
 
Para reserva de crédito.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/11/2021, às 19:32,
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
0974925 e o código CRC 2DF81245.

0007051-26.2021.6.02.8000 0974925v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  18/11/2021 17:13
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 PE 23

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70278 ADM MATAUX

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

18/11/2021 0007051-26.2021.6.02 - 36.006,00

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

Reserva de crédito para compra de dispenser para papel toalha em bobina de papel de tam.20cm x 200m,
autocorte/automático, em plástico.
150 unidades.
proc 0007051-26.2021.6.02.8000

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

18/11/2021 Inclusão 36.006,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

18/11/2021 17:12:09
Operação
Inclusão

SIAFI - Pré-Empenho 23-2021 (0975593)         SEI 0007051-26.2021.6.02.8000 / pg. 41



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 23; RO 833; ND 719-2021

Observação:

- VALOR DOC 0969779.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 18/11/2021, às 18:26, 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
0975595 e o código CRC 0DD0748A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À SLC, na forma do Despacho GSAD 0974120.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2021, às 02:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977180 e o código CRC C0A35F47.

0007051-26.2021.6.02.8000 0977180v1
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PODER JUDICIÁRIO
ALAGOAS

1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021

MINUTA

PROCESSO Nº 0007051-26.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XX de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX

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, objetivando a aquisição de material
de limpeza e produtos de higienização, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração deste Regional.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em
consonância  com o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014 , a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da
União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e
seus anexos.

1- DO OBJETO

1.1. O presente Pregão tem por objeto  a  aquisição de material de limpeza e produtos de
higienização,  para atender  às Unidades da Justiça Eleitoral  em Alagoas na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações do ANEXO I-A deste edital.

2 – DO PRAZO DE ENTREGA

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa 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.

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o  produtor  rural  pessoa  física  e  para  o  microempreendedor  individual  -  MEI,  nos  limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

1.1.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação,
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de
Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

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

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;

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

c) que  cumpre  os requisitos para  a  habilitação  definidos no  Edital e  que  a  proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
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g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista  em lei  para  pessoa com deficiência  ou para reabilitado da
Previdência Social  e que atendam às regras  de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no  sítio www.comprasgovernamentais.gov.br,  por  meio  de  certificado  digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública,  os licitantes poderão retirar  ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida,  nessa etapa do certame,  ordem de classificação entre  as  propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I-A;

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes  devem respeitar  os preços máximos estabelecidos  nas  normas de regência  de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
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6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,  nos termos do art.  71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato.

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

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

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

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

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

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

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

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

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada
a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada,  caso nenhum licitante  classificado  na etapa  de lance fechado  atender  às  exigências  de
habilitação.

7.14. Em caso  de  falha  no  sistema,  os lances em desacordo  com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

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

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.

7.23. Persistindo o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

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

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante  qualificado como produtor  rural  pessoa física  deverá  incluir,  na  sua proposta,  os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

Minuta de edital (0978384)         SEI 0007051-26.2021.6.02.8000 / pg. 50



8

PODER JUDICIÁRIO
ALAGOAS

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao
preço máximo  fixado  (Acórdão  nº  1455/2018  -TCU  -  Plenário),  ou  que  apresentar  preço
manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo fixado para o item licitado é de  R$ 36.006,00 (trinta e seis mil e seis
reais), que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

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

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

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

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar  a proposta e passar à subsequente,  poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual  descumprimento  das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla  será verificada por meio dos vínculos societários,  linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante  inabilitado,  por  falta  de
condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,  em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

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

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

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

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,  salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

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

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro  Nacional  de  Pessoas Jurídicas  ou  no  Cadastro  de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal  do  Brasil  e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

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

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

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de
regularidade  fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob  pena de
inabilitação.

9.10.2.2. A  licitante  melhor  classificada  deverá,  também,  apresentar  a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º,
§1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor  individual  que pretenda
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123,  de  2006,  estará  dispensado  (a)  da  prova  de  inscrição  no  cadastro  de
contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada  a  existência  de  alguma restrição  no  que  tange  à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão,  informando no “chat”  a nova data e
horário para a continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
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10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

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

c) conter a descrição do item ofertado;

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

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é,
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indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

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

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

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

11.4. Os autos  do  processo  permanecerão  com vista  franqueada  aos  interessados,  no  endereço
constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento  de recurso que leve à anulação de atos  anteriores  à
realização  da  sessão  pública  precedente  ou  em  que  seja  anulada  a  própria  sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda,
fac- símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita  por  e-mail  ou  fac-símile  dar-se-á de acordo com os dados
contidos  no SICAF,  sendo responsabilidade  do licitante  manter  seus dados  cadastrais
atualizados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações  decorrentes  da  presente  licitação  serão formalizadas  mediante  Nota  de
Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de entrega em
conformidade com este edital.

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência
do contrato.

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no  item 15.2  ou recusar-se a
receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a
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ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a
partir do recebimento da Nota de Empenho, que será enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D – Serraria,
Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, ou em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela
Administração deste Órgão, durante o seu horário normal de expediente.

16.2. O material será recebido:

a)  provisoriamente, no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  para que seja feita a verificação da
conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos
de referência; 

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

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

16.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e ocultos
segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor.

16.6. O objeto que estiver em desacordo com  as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, substituir o
produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 17.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

I não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do 

contrato;
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VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal.

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

17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) item(ns)
entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não
seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será
considerada inexecução parcial do contrato;

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

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

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

17.5. As sanções previstas  neste edital  poderão ser  impostas  cumulativamente  com as
demais.

17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe
o contraditório e a ampla defesa;

17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

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

17.8. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado dos
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pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

17.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente poderá se
valer dos princípios da proporcionalidade,  da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega,
total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.

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

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

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

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

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

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

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em
especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

18 - DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente, em até
10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção
de Almoxarifado do TRE/AL.

18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades eventualmente
aplicadas.
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18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções
e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove
a opção conforme a legislação de regência.

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

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações estabelecidas neste edital;

b) Solicitar a entrega do objeto à contratada através da emissão de Nota de Empenho ou
outro instrumento hábil;

c) Fiscalizar a execução do objeto contratual através de funcionário designado, podendo,
em  decorrência,  solicitar  providências  da  contratada,  que  atenderá  ou  justificará  de
imediato;

d) Notificar  a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto
contratual;
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e) Solicitar o refazimento do objeto que não atender às especificações deste Edital;

f) Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 01
(uma) via;

g) Proporcionar  todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
objeto.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

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

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

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

c).1 As embalagens deverão conter  todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do
Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de
acordo com a legislação vigente. 

c).2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

c) .2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou
período de validade.

c) .2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

c) .2.3 – registro no Ministério da Saúde 

c) .2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

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

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

f) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

g) 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;

h) 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;

i) Aceitar,  nas mesmas condições contratuais,  os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993;

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

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1. Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a IV e seus
parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

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

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam  o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e  incluir-se-á  o  do  vencimento.  Só se  iniciam e  vencem os  prazos  em dias  de  expediente  na
Administração.

23.8. O desatendimento  de  exigências  formais  não essenciais  não importará  o  afastamento  do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10.  Não  havendo  expediente,  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização  do  certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  transferida  para  o  primeiro  dia  útil
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090,
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
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23.12. 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.

23.13. O Edital  e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda,
nos sites www.tre-al.jus.br     e www.comprasnet.gov.br,     gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A - Descrição do item e valores máximos admitidos;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem
ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (339030.22), para atender às Unidades
da  Justiça  Eleitoral  em  Alagoas   na  manutenção  de  suas  atividades  no  exercício  de  2021/2022,  conforme
especificações do Anexo Único (0968099).

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

1.1. A aquisição será direta e deve ocorrer através de pregão eletrônico com adjudicação por menor preço por item.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

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

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

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

2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
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3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail;

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

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

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

5.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5
dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

5.2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição 
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia 
será considerada inexecução parcial do contrato;

5.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do
prazo máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2;

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

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

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

6. - DO PAGAMENTO

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

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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6.4. O órgão contratante, por ocasião dos pagamentos, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela
legislação tributária.

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

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

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

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

Técnico Judiciário 
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ANEXO I-A

ITEM DETALHAMENTO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
  

VALOR TOTAL

1

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

Garantia de 1 ANO

Medidas  aproximadas  do  dispensador:  A
380mm, L300mm e P 190mm.

Embalados  individualmente  em  caixa  de
papelão.

UNIDADE 150
   R$ 240,04      R$ 36.006,00
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ANEXO II

Dados da Empresa:

CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

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

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

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

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não

Razão Social
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INFORMAÇÃO Nº 6032 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material de
limpeza e produtos de higienização, haja vista o fracasso parcial do Pregão 41/2021.

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 aquisição.

 

Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgado 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 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

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
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
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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
24/11/2021, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/11/2021, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/11/2021, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 24/11/2021, às 19:06, 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
0978395 e o código CRC 0581C98D.

0007051-26.2021.6.02.8000 0978395v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
Reporto-me à Informação 6032 (doc. 0978395),

acerca da qual nada temos a opor, para submeter o feito à
análise da Assessoria Jurídica, para efeito do disposto no
parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2021, às 22:52, 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
0979384 e o código CRC 2D10CB31.

0007051-26.2021.6.02.8000 0979384v1
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PROCESSO : 0007051-26.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL DE LIMPEZA.

 

Parecer nº 1427 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte, conforme termo de referência
0968069 e especificações do Anexo ÚNICO 0968099,
elaborado pela SEALMOX.

 

2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Termo de Referência (0968069);
- Concordância com os termos do TR pelo
Secretário de Administração (0969209);
- Pesquisa pela SEIC (0969779),
utilizando a ferramenta 
site www.bancodeprecos.com.br,
buscando-se propostas vencedoras de
licitações ocorridas nos últimos 180
(cento e oitenta) dias, com objetos
semelhantes, conforme relatório da
cotação (0972887);

 

- Pesquisa de preços consolidada pela
SEIC (Despacho SEIC 0969779), com o
valor total estimado em R$ 36.006,00
(trinta e seis mil seis reais), com a
sugestão de que a contratação ocorra por
meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos
nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, com
restrição de participação a microempresas
e empresas de pequeno porte.;

 

- Reserva de crédito (0975593).
 
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO (0978384), elaborada pela SLC,
objetivando a aquisição de material de
limpeza e produtos de
higienização, conforme termo de
referência 0968069, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
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Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela Secretaria de
Administração.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

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

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

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

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

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
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
(0978384).
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4. 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.
(...)
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 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo,a dotação orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Na esfera federal o Sistema de Registro de Preços

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

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

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

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

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO 0968069

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0968069

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

SIM
0968069
0968099

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

SIM 0968069

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 N/A  

Parecer 1427 (0979781)         SEI 0007051-26.2021.6.02.8000 / pg. 78



8 amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A  

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

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

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
0968069
 

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 0968069

23 Existe aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente? SIM 0969209

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0969779

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
0969779
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26 Foi produzida planilha comparativa com
os preços encontrados? SIM

0969779
0972887

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

SIM 0969779

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 0978384

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A
 
 

30

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

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades preferenciais
(MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a
serem adquiridos e o limite máximo de
25%, 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 0968069

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 0978384

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

SIM 0978384

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta do SIM 0978384
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edital estão de acordo com a legislação?

39 A forma de divulgação de licitação está de
acordo com o valor a ser contratado? SIM 0978384

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

SIM 0978384

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

SIM 0978384

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

SIM 0978384

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0978384

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 0978384

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

SIM 0978384

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 0978384

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

SIM 0978384

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)

 0978384

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 0978384

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?

N/A
 
 

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?  N/A
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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

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

 N/A

56

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

 Em
andamento

57

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

 Fase
posterior

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

 Fase
posterior

59

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

 Fase
posterior

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM 0975593

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  

 
6. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta ora anexada no
evento SEI nº 0975593, que trata do Edital de PREGÃO em
sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
a aquisição aquisição de material de limpeza e produtos de
Secretaria de Administração, conforme termo de referência
0968069 e especificações do anexo único, elaborado pela
SEALMOX.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
26/11/2021, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/11/2021, às 08:12, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979781 e o código CRC 23B695D8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no
Parecer AJ-DG nº 1427/2021 (0979781), aprovando a nova
Minuta de Edital do Pregão (0978384), submeto o feito à
superior consideração de Vossa Excelência para a competente
deliberação, com vistas a sugerir a abertura da fase externa
do presente certame, na modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo  MENOR PREÇO, objetivando a
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Regional

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/11/2021, às 17:41, 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
0980309 e o código CRC 95E93623.

0007051-26.2021.6.02.8000 0980309v1
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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 : 0007051-26.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : Autorização. Abertura fase externa. Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.

 

Decisão nº 2851 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI (0980309).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a aquisição de material de limpeza e produtos de
higienização, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(0978384), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer AJ-DG nº 1427/2021 (0979781) e demais medidas de
sua alçada.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/12/2021, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0981523 e o código CRC 9852F90C.

0007051-26.2021.6.02.8000 0981523v3
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2851, da

Presidência (doc. 0981523).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2021, às 17:14, 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
0983574 e o código CRC D9E6D0F0.

0007051-26.2021.6.02.8000 0983574v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À SAD,
Questionando se a licitação deverá ser agendada

neste exercício , durante o recesso, ou no exercício de 2022,
neste caso avaliar a necessidade de nova reserva de crédito.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 06/12/2021, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0983947 e o código CRC 7E6D3EB2.
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
Em atenção ao Despacho SLC 0983947, devolvo os

autos à COMAP, para reprogramar, em termos orçamentários,
a compra para o próximo exercício, uma vez que já autorizada
a abertura da fase externa do certame, fase esta que, devido à
proximidade do início do período de recesso forense, só
poderá ser realizada em janeiro de 2022, posto não envolver,
ressalvado superior entendimento, aquisição de caráter
essencial e prioritário que justifique a realização do certame
durante o recesso.

Em paralelo, à COFIN, para cancelamento do Pré-
empenho 23-2021 (doc. 0975593).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/12/2021, às 21:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985322 e o código CRC 30CE5429.
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0985322).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/12/2021, às 09:14, 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
0985453 e o código CRC 47B308C3.
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 09/12/2021, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985794 e o código CRC 6860866A.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 23/2021 - RO 888 (ANULAÇÃO).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 09/12/2021, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985797 e o código CRC E3E13483.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0985797         SEI 0007051-26.2021.6.02.8000 / pg. 93



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.

 

Acuso ciência do Despacho GSAD 0985322, que trata da
reprogramação da aquisição, objeto destes autos, cuja abertura da
fase externa do certame encontra-se autorizada pela Presidência
deste Regional, por meio da Decisão 2851, 0981523.

 
Dessa forma, encaminho os presentes autos à SEALMOX,

para igual providência e demais providências necessárias.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/12/2021, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986017 e o código CRC 5D74C2E0.

0007051-26.2021.6.02.8000 0986017v1

Despacho COMAP 0986017         SEI 0007051-26.2021.6.02.8000 / pg. 94



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
 
Acuso ciência do Despacho GSAD 0985322, que

trata da reprogramação da aquisição, objeto destes autos, cuja
abertura da fase externa do certame encontra-se autorizada
pela Presidência deste Regional, por meio da Decisão
2851, 0981523.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 09/12/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986109 e o código CRC 6813E293.
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.
À COMAP, para aguardar a abertura do novo

exercício e a liberação do respectivo orçamento, para
encaminhar o feito à reserva de crédito e publicação do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2021, às 23:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986505 e o código CRC C4CD1890.
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DESPACHO

Maceió, 02 de fevereiro de 2022.
 
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Dando continuidade ao trâmite dos presentes

autos, considerando-se a Decisão 2851, 0981523, encaminho
os presentes autos para realização da reserva de crédito.

 
Após, que os autos sejam redirecionados à SLC,

para proceder à abertura da fase externa da licitação.
 
Concomitantemente, à SEALMOX, para ciência e

acompanhamento.
 
Atenciosamente.
 
Andrea Cristina de Lima Belchior
Secretária de Administração Substituta
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/02/2022, às 17:05, 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
1007969 e o código CRC 2DE068B5.
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DESPACHO

Maceió, 02 de fevereiro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(1007969).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/02/2022, às 21:29, 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
1008096 e o código CRC FB0FE0E3.
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Chefe de Seção, em 03/02/2022, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1008335 e o código CRC 4CE5E774.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 39 - RO 153

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 03/02/2022, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1008336 e o código CRC 4AF85946.
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DESPACHO

Maceió, 18 de abril de 2022.
 
 
À SLC, para continuidade do feito, conforme

Despacho COMAP 1007969.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/04/2022, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047621 e o código CRC 21DB5E93.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 
 

PROCESSO Nº 0007051-26.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 06 de maio de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 

Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de 
material de limpeza e produtos de higienização, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração deste Regional. 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com 
suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
1- DO OBJETO 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de limpeza e 
produtos de higienização, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na 
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações do 
ANEXO I-A deste edital. 

 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA 

 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa 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. 

 
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para 

acesso ao Sistema.
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3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

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

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

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

2006. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar 

contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no 

Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa 

ou judicialmente; 

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

1.1.5. que estejam sob falência, concurso de credores, 

concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 

grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 

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

direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de 

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

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

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

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

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

Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação 

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no 

Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências 

editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
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certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 

Constituição; 

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

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

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

executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 

III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

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

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

Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por 

meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

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

terceiros. 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior 

poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação 
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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

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

documentação. 

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

sua desconexão. 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

de negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as 

informações similares à especificação constante no Anexo I-A; 

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

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

Edital do PE nº 23/2022 (1048894)         SEI 0007051-26.2021.6.02.8000 / pg. 108



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

5 

 

 

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

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

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

contar da data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela 

Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal 

de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência. 

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu 

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

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro. 

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

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

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

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances. 

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições 

definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na 

forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, 

para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

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

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

atender às exigências de habilitação. 

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

desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo 

pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a 

ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
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tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

fechado. 

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas 
brasileiras; 

7.22.3. por empresas que 

invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

7.22.4. por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do 

sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor 

classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao 

último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
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caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação. 

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 36.006,00 (trinta e 
seis mil e seis reais), que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

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

que fundamentam a suspeita. 

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

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

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

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

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo 

Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de 

findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

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

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

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

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

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

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

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

disposto no item 7.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

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

aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de 

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a 

existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 

verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos 

vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação 
previamente à sua desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
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2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

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

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na 

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

deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro 

dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as 

comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da 

abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação 

da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a 

inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais 

emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

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

com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual 

de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

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

participante sucursal, filial ou agência; 

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

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País: decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

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

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

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

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

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

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 

com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, 

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

compatível com o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio 

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

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos 

estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
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mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, 

também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das 

microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas 

no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.10.2.3. O licitante enquadrado como 

microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

 
9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à 

regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no 

momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 
9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma 

será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no 

prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

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

na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição 

na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar 

minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não 

comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em 

um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a 

comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando 

as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 

aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa 

dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de 

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

do licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado   vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 

digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 

devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 

seu representante legal. 

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

agência do licitante vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o 

preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores 

numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
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Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

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

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11 - DOS RECURSOS. 

 

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

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

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

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

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

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

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

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à 

intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

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

de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

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

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

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à 

anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em 

que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 

atos anulados e os que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor 

classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, 

não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

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

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico 

(“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, de acordo com a fase do procedimento 

licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á 

de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante 

manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

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

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

a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

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

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

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

medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do 

processo de licitação. 

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

e vincularão os participantes e a administração. 

 

9 – DA CONTRATAÇÃO 
 

9.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital. 

 
9.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 

 
9.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 
ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 

10 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 

10.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que será enviada por e-mail, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino Marcelo 
(Via Expressa), nº 7.200 D – Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, ou 
em outro local, nesta Capital, a ser indicado pela Administração deste Órgão, durante o 
seu horário normal de expediente. 

 
10.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja feita a 
verificação da conformidade dos mesmos com as especificações consignadas na 
proposta de preço e nos termos de referência; 

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

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

 
10.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 

 
10.5. 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. 
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10.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 

 
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

 
I não entregar a documentação exigida no 

edital; II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do 

objeto; IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do 

contrato; VI - fraudar a 

execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo 

inidôneo; VIII - declarar 

informações falsas; e IX - 

cometer fraude fiscal. 

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

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 
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a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 
5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 

 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o 
valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição 
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de 
atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

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

 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 

Empenho. 
 

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

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas 
pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

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

17.8. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

 
17.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 

 
17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 

109 da Lei nº 8.666/1993. 
 

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

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

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

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

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

 
17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 

 
17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

 
9 - DO PAGAMENTO 

 
9.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

 
9.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas.
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9.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

9.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 

 
9.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
9.6. 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% 
 

 
10 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
11.1. São obrigações do Contratante: 

 
a) Proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b) Solicitar a entrega do objeto à contratada através da 
emissão de Nota de Empenho ou outro instrumento hábil; 

c) Fiscalizar a execução do objeto contratual através de 
funcionário designado, podendo, em decorrência, solicitar providências da 
contratada, que atenderá ou justificará de imediato; 
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d) Notificar a contratada de qualquer irregularidade 
decorrente da execução do objeto contratual; 

e) Solicitar o refazimento do objeto que não atender às 
especificações deste Edital; 

f) Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, através de Ordem Bancária, após 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via; 

g) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom 
andamento da execução do objeto. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

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

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

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

c).1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 
e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

c).2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

c) .2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade. 

c) .2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

c) .2.3 – registro no Ministério da Saúde 

c) .2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

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

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

f) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

g) 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; 

h) 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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i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste    contrato; e 

k) 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. 

 
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
22.1. Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, 
por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 
5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 

 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação. 

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

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

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

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

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

prazos em dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

23.10.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
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impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 

ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), 
bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. 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. 

 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição do item e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 

          Maceió/AL, 19 de abril 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 – Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (339030.22), para atender 
às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas  na manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificações do Anexo Único (0968099). 
 

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

1.1. A aquisição será direta e deve ocorrer através de pregão eletrônico com adjudicação por menor 
preço por item. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

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

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

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

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

2.7 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado 
pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
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2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada 
por e–mail; 

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

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

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

5.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não 
aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 

5.2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de 
substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

5.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação 
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item 
5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2; 

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

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

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

6. - DO PAGAMENTO 

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

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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6.4. O órgão contratante, por ocasião dos pagamentos, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

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

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

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

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

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

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em 

parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

 

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA 

Técnico Judiciário 
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ANEXO I-A 

 

 

ITEM 

 

DETALHAMENTO 

 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

   
VALOR TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

1 

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

 

Garantia de 1 ANO 
 

Medidas aproximadas do dispensador: 
A 380mm, L300mm e P 190mm. 

Embalados individualmente em caixa 
de papelão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 UNIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 

   R$ 240,04 

 
 
 
 
 
 
 
     

R$ 36.006,00 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 

Dados da Empresa: 
 
CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
             Empresa optante pelo SIMPLES?   ( ) Sim ( ) Não 
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