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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

Quadro Resumo

1. Objeto
Registro de preço para contratação de empresa especializada para
fornecimento eventual de paletes de madeira, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas neste Termo de Referência

2.
Quantidades
estimadas

Conforme descritas neste Termo de Referência.

3.
Especificação
do Objeto

Conforme descritos neste Termo de Referência.

4.
Justificativa

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes para
armazenar adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas em
virtude do aumento do número de unidades mantidas neste Regional, bem
como substituição dos que encontram-se atualmente danificados.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6.
Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN)

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade
Gestora/
Fiscalizadora

Gestão: (A ser definido).

Fiscalização: A cargo do Chefe da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais ou de seu substituto legal, em caso de ausências.

 

 

Termo de Referência
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Especificações da Contratação

 

Registro de preço para eventual aquisição de paletes de
madeira, com tamanho personalizado, para utilização no
armazenamento de urnas eletrônicas, suprimentos e materiais
relacionados.
 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1. Registro de preço para contratação de empresa especializada para
fornecimento eventual de paletes, confeccionados de acordo com as
características técnicas especificadas neste termo de referência, para manuseio
através de paleteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras.

 
2. QUANTIDADE

2.1. Quantidade total de 300 (trezentas) unidades, com pedido inicial de 150
(cento e cinquenta) destes e eventais pedidos subsequente em lotes de no mínimo
50 unidades.

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1. Características técnicas

Tipo do
palete

Palete face dupla, não reversível, com duas entradas, com fendas nas duas
faces menores

Material Madeira de lei ou eucalipto, com tratamento anti-cupim

Capacidade
de carga Carga dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de 1.200 kg

Dimensões
gerais

Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A), com vão-livre de
100 mm nas duas faces menores

Composição
da face
superior

Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x 99 mm x 19 mm (C
x L x A), montados com separação média entre as pranchas de 44 mm

Blocos de
apoio

Três blocos de madeira, cada um medindo 1.100 mm x 60 mm x 100 mm (C x
L x A), montados com separação média entre os blocos de 410 mm;

Montagem
Utilização de no mínimo 48 pregos espiral 2,8 x 55 mm para fixação das
pranchas da face superior nos blocos de apoio, sendo dois a cada ponto de
contato das pranchas com os blocos de apoio.
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Margem de
erro 2% para todas as medidas

 
3.2. Esboço do desenho do palete

 
 
4. JUSTIFICATIVA

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes para
armazenar adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas. A
quantidade precisa ser complementada em virtude do aumento do número de
urnas eletrônicas que deverão ser armazenadas e mantidas pelo TRE-AL após
remanejamento realizado pelo TSE (0007113-66.2021.6.02.8000), bem como
substituição dos paletes atualmente em uso que se encontram danificados.

O tamanho necessita ser padronizado em virtude do espaço disponível para
armzenamento em nossas estantes porta-paletes. Caso utilizásemos o tamanho
padrão 1x1,20m, perderíamos aproximadamente 20 (vinte) centrímetros de área
de manobra para movimentação em cada corredor, o que dificultaria a utilização
de nossas empilhadeiras.

 

5. LOCAL DE ENTREGA
Os paletes deverão ser entregues nas dependências do Fórum Eleitoral
Desembargador Moura Castro, localizado na Avenida Fernandes Lima, 3.487,
Farol, Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de expediente normal da unidade,
ou em outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG.

 

6. PRAZO DE ENTREGA
A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail.
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Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 08/02/2022, às 12:12, 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
1009934 e o código CRC E9B2FADD.

0001096-77.2022.6.02.8000 1009934v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.
À CSELE,
 
Sr. Coordenador,
 
Conforme solicitado no despacho GSAD 0995664,

nos autos do processo 0006408-68.2021.6.02.8000, segue
Termo de Referência para aquisição de paletes de madeira
(1009934). Abro este novo procedimento uma vez que o
processo em questão tratava inicialmente do processo de
remanejamento de urnas entre regionais e de equalização do
parque de urnas eletrônicas de cada regional. Também será
feita referência nos autos daquele processo informando a
abertura deste procedimento.

Informo ainda que, para um melhor aproveitamento
do espaço do Galpão de Urnas, o tamanho do palete necessita
ser diferente do padrão comercializado. Para que os paletes
fiquem bem acondicionados em nossa estante porta-paletes,
sem comprometer a área de manobra das empilhadeiras e
paleteiras hidráulicas nos corredores entre as estantes é de
110 cm de profundidade por 100cm de largura. 

Dessa forma, visando possibilitar a utilização das
unidades tanto no novo Galpão do Jaraguá, para
armazenamento das Urnas UE2009 que serão remanejadas
para lá, quanto no Galpão do FEM, fizemos o termo de
referência considerando o tamanho compatível com nossas
estantes. 

Solicito que se verifique junto à Secretaria de
Administração a possibilidade de realizar a análise dos
aspectos administrativos deste termo de referência, uma vez
que focamos nos aspectos técnicos.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 08/02/2022, às 12:12, 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
1009965 e o código CRC B444F905.

0001096-77.2022.6.02.8000 1009965v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
Conforme solicitação no despacho GSD 0995664,

nos autos do processo 0006408-68.2021.6.02.8000, o chefe da
SPLOG elaborou o Termo de Referência para aquisição de
paletes de madeira (1009934). 

Ressalto, como evidenciado no despacho
SPLOG 1009965,  que em decorrência de características
físicas do Galpão de Urnas, o tamanho do palete definido no
Termo de Referência é diferente do padrão comercializado.

Solicito que o referido Termo de Referência  seja
encaminhado à Secretaria de Administração para a realização
de análise de seus aspectos administrativos.

Documento assinado eletronicamente por THALLES CERQUEIRA DE MELLO,
Analista Judiciário, em 08/02/2022, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1010107 e o código CRC 433F64B1.

0001096-77.2022.6.02.8000 1010107v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Solicito que seja avaliada a possibilidade de

aquisição de paletes de madeira, consoante as especificações
que constam no termo de referência apresentado pela SPLOG
(doc. nº 1009934).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 11/02/2022, às 08:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012067 e o código CRC B8002C95.

0001096-77.2022.6.02.8000 1012067v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
Dada a natureza do material objeto da aquisição

proposta, solicito ao Sr. Secretário de TI que avalie, junto à
Unidade demandante, a possibilidade de inclusão, no Termo
de Referência, de critérios de sustentabilidade a serem
observados no fornecimento do produto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/02/2022, às 01:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014289 e o código CRC 3C8BDAED.

0001096-77.2022.6.02.8000 1014289v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
Ao Coordenador de Sistemas Eleitorais para

conhecimento do Despacho GSAD ( doc. nº 1014289) e manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/02/2022, às 15:30, 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
1014658 e o código CRC CDA5926A.

0001096-77.2022.6.02.8000 1014658v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto
Registro de preço para contratação de empresa especializada 
para fornecimento eventual de paletes de madeira, de acordo 
com as quantidades, especificações e condições descritas neste
Termo de Referência

2. Quantidades estimadas Conforme descritas neste Termo de Referência.

3. Especificação do Objeto Conforme descritos neste Termo de Referência.

4. Justificativa

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de 
paletes para armazenar adequadamente as urnas eletrônicas 
do Tribunal de Alagoas em virtude do aumento do número de 
unidades mantidas neste Regional, bem como substituição dos 
que encontram-se atualmente danificados.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN)

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade Gestora/ 
Fiscalizadora

Gestão: (A ser definido).

Fiscalização: A cargo do Chefe da Seção de Provisão e Logística 
de Equipamentos Eleitorais ou de seu substituto legal, em caso 
de ausências.

Maceió – AL, 17 de fevereiro de 2022.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

Luiz Henrique de Lima Castro

Processo SEI ????????.2022.6.02.8000
Termo de referência - Aquisição de paletes de madeira - 1x1,10.odt(Rev.59 - 17/02/2022 18:35)....................................................................Página 1/3
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

Registro de preço para eventual aquisição de paletes de madeira.

 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento eventual de

paletes,  confeccionados de acordo com as  características técnicas especificadas neste termo de
referência, para manuseio através de paleteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras.

 2. QUANTIDADE
300 unidades, com pedido inicial de 150 destes e eventais pedidos subsequente em lotes de

no mínimo 50 unidades.

 3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

 3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo do palete Palete face dupla, não reversível, com duas entradas, com

fendas nas duas faces menores
Material Eucalipto ou pinus, com tratamento anti-cupim.
Critério de Sustentabilidade Deverá ter  comprovação  de  origem  da  madeira  por

Certificação  Florestal  ou através  de  um  plano  de  manejo
aprovado pelo IBAMA, com a apresentação de nota fiscal e
Documento de Origem Florestal – DOF.

Capacidade de carga Carga dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de
1.200 kg

Dimensões gerais Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A),
com vão-livre de 100 mm nas duas faces menores

Composição da face superior Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x
99 mm x 19 mm (C x L x A), montados com separação média
entre as pranchas de 44 mm

Blocos de apoio Três blocos de madeira, cada um medindo 1.100 mm x 100
mm x 100 mm (C x L x A), montados com separação média
entre os blocos de 410 mm;

Montagem Utilização de no mínimo 48 pregos espiral 2,8 x 55 mm para
fixação das pranchas da face superior nos blocos de apoio,
sendo dois a cada ponto de contato das pranchas com os
blocos de apoio.

Margem de erro 2% para todas as medidas

Processo SEI ????????.2022.6.02.8000
Termo de referência - Aquisição de paletes de madeira - 1x1,10.odt(Rev.59 - 17/02/2022 18:35)....................................................................Página 2/3
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 4. JUSTIFICATIVA
Necessidade  de  complementar  o  quantitativo  necessário  de  paletes  para  armazenar

adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas em virtude do aumento do número
de unidades mantidas neste Regional, bem como substituição dos que encontram-se atualmente
danificados.

 5. LOCAL DE ENTREGA
Os paletes deverão ser entregues nas dependências do Fórum Eleitoral Des. Moura Castro,

localizado  na  Av.  Fernandes  Lima,  3.487,  Farol,  Maceió/AL,  CEP:  57.057-000,  no  horário  de
expediente  normal  da unidade,  ou em outra data e horário  previamente combinados com os
responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG.

 6. PRAZO DE ENTREGA
A entrega deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento da Nota

de Empenho encaminhada por e-mail. 

Processo SEI ????????.2022.6.02.8000
Termo de referência - Aquisição de paletes de madeira - 1x1,10.odt(Rev.59 - 17/02/2022 18:35)....................................................................Página 3/3
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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 fevereiro de 2022.
Sr. Secretário,
Informo que foi anexado novo Termo de

Referência, doc. SEI nº 1015712, com acréscimo de critério
de sustentabilidade, conforme sugerido, e com base no
documento "Madeira - Uso Sustentável na Construção Civil,
2ª Edição, Intituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo, Sec. de Verde e do Meio Ambiente do Município de
São Paulo e SindusCon - SP".

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 17/02/2022, às 18:57, 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
1015715 e o código CRC 09A5117B.

0001096-77.2022.6.02.8000 1015715v1
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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 fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue o novo termo de referência, com as

alterações propostas por Vossa Senhoria.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 17/02/2022, às 19:08, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1015724 e o código CRC 132C4EF2.

0001096-77.2022.6.02.8000 1015724v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À SEIC.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho STI (doc. 1015724), para solicitar, preliminarmente
a aprovação do Termo de Referência, a realização da
respectiva pesquisa de preços, mediante as informações
apresentadas no Termo de Referência (doc. 1015712).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2022, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1016934 e o código CRC C577DCCC.

0001096-77.2022.6.02.8000 1016934v1
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E-mail - 1017805

Data de Envio: 
  22/02/2022 16:39:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    vendas2@soropack.com.br
    vendas@rottobrasil.com.br
    vendas@abnpaletes.com.br
    contato@palletsdepaulla.com.br
    comercial@ekopalete.com.br
    dflopescomercial@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de Paletes de madeira. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir paletes de madeira, conforme especificações,
dimensões e demais detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1015712_Termo_de_referencia___Aquisicao_de_paletes_de_madeira___1x1_10___Com_criterio_de_Sustentabilidade.pdf

E-mail SEIC 1017805         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 17



E-mail - 1017808

Data de Envio: 
  22/02/2022 16:41:48

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    nrpalletpbr@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de Paletes de madeira. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 

Prezado Nataniel,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação a seguir:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir paletes de madeira, conforme especificações,
dimensões e demais detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1015712_Termo_de_referencia___Aquisicao_de_paletes_de_madeira___1x1_10___Com_criterio_de_Sustentabilidade.pdf
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E-mail - 1017814

Data de Envio: 
  22/02/2022 16:47:59

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    administrativo@epaletes.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de Paletes de madeira. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir paletes de madeira, conforme especificações,
dimensões e demais detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1015712_Termo_de_referencia___Aquisicao_de_paletes_de_madeira___1x1_10___Com_criterio_de_Sustentabilidade.pdf
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E-mail - 1017824

Data de Envio: 
  22/02/2022 16:54:02

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    operacoes@centralpallet.net.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de Paletes de madeira. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 

Prezado Marcos,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação a seguir:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir paletes de madeira, conforme especificações,
dimensões e demais detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1015712_Termo_de_referencia___Aquisicao_de_paletes_de_madeira___1x1_10___Com_criterio_de_Sustentabilidade.pdf
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E-mail - 1017834

Data de Envio: 
  22/02/2022 17:00:58

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    danielle@epaletes.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de Paletes de madeira. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 

Prezada Danielle,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação a seguir:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir paletes de madeira, conforme especificações,
dimensões e demais detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1015712_Termo_de_referencia___Aquisicao_de_paletes_de_madeira___1x1_10___Com_criterio_de_Sustentabilidade.pdf
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E-mail - 1017840

Data de Envio: 
  22/02/2022 17:05:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas17@estocagem.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de Paletes de madeira. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 

Prezada Taís,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação a seguir:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir paletes de madeira, conforme especificações,
dimensões e demais detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1015712_Termo_de_referencia___Aquisicao_de_paletes_de_madeira___1x1_10___Com_criterio_de_Sustentabilidade.pdf
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E-mail - 1022164

Data de Envio: 
  07/03/2022 14:02:57

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    vendas@abnpaletes.com.br
    contato@palletsdepaulla.com.br
    comercial@ekopalete.com.br
    dflopescomercial@gmail.com
    operacoes@centralpallet.net.br
    danielle@epaletes.com
    administrativo@epaletes.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de Paletes de madeira. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir paletes de madeira, conforme especificações,
dimensões e demais detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1015712_Termo_de_referencia___Aquisicao_de_paletes_de_madeira___1x1_10___Com_criterio_de_Sustentabilidade.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2022.
À SPLOG,
 
Encaminhamos, para os esclarecimentos devidos,

os apontamentos trazidos pelas empresas Logiscal e Epaletes,
ver 1020100, 1020105 e 1026420.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 14/03/2022, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026421 e o código CRC 26AD1519.

0001096-77.2022.6.02.8000 1026421v1
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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

Quadro Resumo

1. Objeto
Registro de preço para contratação de empresa especializada para
fornecimento eventual de paletes de madeira, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas neste Termo de Referência

2.
Quantidades
estimadas

Conforme descritas neste Termo de Referência.

3.
Especificação
do Objeto

Conforme descritos neste Termo de Referência.

4.
Justificativa

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes para
armazenar adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas em
virtude do aumento do número de unidades mantidas neste Regional, bem
como substituição dos que encontram-se atualmente danificados.

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência.

6.
Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN)

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência.

8. Unidade
Gestora/
Fiscalizadora

Gestão: (A ser definido).

Fiscalização: A cargo do Chefe da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais ou de seu substituto legal, em caso de ausências.

 

 

Termo de Referência
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Especificações da Contratação

 

Registro de preço para eventual aquisição de paletes de
madeira, com tamanho personalizado, para utilização no
armazenamento de urnas eletrônicas, suprimentos e materiais
relacionados.
 
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1. Registro de preço para contratação de empresa especializada para
fornecimento eventual de paletes, confeccionados de acordo com as
características técnicas especificadas neste termo de referência, para manuseio
através de paleteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras.

 
2. QUANTIDADE

2.1. Quantidade total de 300 (trezentas) unidades, com pedido inicial de 150
(cento e cinquenta) destes e eventais pedidos subsequente em lotes de no mínimo
50 unidades.

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1. Características técnicas

Tipo do palete Palete face dupla, não reversível, com duas entradas, com fendas nas
duas faces menores

Material Eucalipto ou Pinus.

Critério de
Sustentabilidade Apresentação de Licença de Operação emitida pelo IMA.

Capacidade de
carga Carga dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de 1.200 kg

Dimensões
gerais

Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A), com vão-livre
de 100 mm de altura nas duas faces menores

Composição da
face superior

Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x 99 mm x 19
mm (C x L x A), montados com separação média entre as pranchas de 44
mm
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Blocos de apoio Três blocos de madeira, cada um medindo 1.100 mm x 60 mm x 100 mm
(C x L x A), montados com separação média entre os blocos de 410 mm;

Montagem
Utilização de no mínimo 48 pregos espiral (tamanho 2,8 x 55 mm ou
similar, desde que garantida a fixação para a utilização em questão) para
fixação das pranchas da face superior nos blocos de apoio, sendo dois a
cada ponto de contato das pranchas com os blocos de apoio.

Margem de erro 2% para todas as medidas

 
 

4. JUSTIFICATIVA
Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes para
armazenar adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas. A
quantidade precisa ser complementada em virtude do aumento do número de
urnas eletrônicas que deverão ser armazenadas e mantidas pelo TRE-AL após
remanejamento realizado pelo TSE (0007113-66.2021.6.02.8000), bem como
substituição dos paletes atualmente em uso que se encontram danificados.

O tamanho necessita ser padronizado em virtude do espaço disponível para
armzenamento em nossas estantes porta-paletes. Caso utilizásemos o tamanho
padrão 1x1,20m, perderíamos aproximadamente 20 (vinte) centrímetros de área
de manobra para movimentação em cada corredor, o que dificultaria a utilização
de nossas empilhadeiras e inviabilizaria a utilização dos níveis suspensos de nossa
estante porta palete.

 

5. LOCAL DE ENTREGA
Os paletes deverão ser entregues nas dependências do Fórum Eleitoral
Desembargador Moura Castro, localizado na Avenida Fernandes Lima, 3.487,
Farol, Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de expediente normal da unidade,
ou em outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG.

 

6. PRAZO DE ENTREGA
A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail.

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 18/03/2022, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030027 e o código CRC 5C48F8DC.

0001096-77.2022.6.02.8000 1030027v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
À CSELE, 
 
Sr. Coordenador, 
O Despacho

SEIC 1026421 informa questionamentos a respeito do termo
de referência realizados pelas empresas consultadas.

Realizamos revisão no termo de referência e
verificamos que realmente a distância entre os blocos de
apoio haviam saido incorretas no 2ª termo de referência
apresentado, conforme apontado pela empresa EPaletes
(1026420). Realizamos o ajuste e encaminhamos novo termo
de referência para aprovação. O tamanho do prego utilizado
no termo de referência para fixação dos paletes foi atualizado
para comportar outros tamanhos, desde que fixem as
madeiras de forma corretamente.

Com o apontamento da empresa Logiscal
(1020100) sobre a ineficácia do tratamento anticupim em
garantir a infestação, opinamos, smj, pela retirada da
obrigatoriedade do tratamento do termo de referência.

Atualizamos também o item Critério de
Sustentabilidade e submetemos para consideração superior.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 18/03/2022, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030060 e o código CRC 39CB2B77.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
Tendo em vista ter havido alterações no Termo de

Referência, motivado por um maior conhecimento por parte
da CSELE da realidade do mercado e identificação de itens
que poderiam resultar em fracasso da contratação, solicito
encaminhamento do NOVO Termo de Referência à Secretaria
de Administração para a realização de análise de seus
aspectos administrativos.

Por oportuno, informo que as alterações foram
relatadas no documento SEI nº 1030060.

A decisão superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 18/03/2022, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1030171 e o código CRC 21479A6E.

0001096-77.2022.6.02.8000 1030171v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Encaminho novo Termo de Referência à

apreciação, na forma demandada pelo Despacho
CSELE 1030171.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 22/03/2022, às 13:53,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031813 e o código CRC EFF2127A.

0001096-77.2022.6.02.8000 1031813v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
À SEIC.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho STI (doc. 1031813), para apresentar o Termo de
Referência SPLOG Revisado (doc. 1030027), em razão dos
apontamentos apresentados no Despacho SEIC
(doc. 1026421).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/03/2022, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035736 e o código CRC 8DE9522F.

0001096-77.2022.6.02.8000 1035736v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se da aquisição de 300 (trezentos) paletes de

madeira, com tamanho personalizado, para utilização no
armazenamento de urnas eletrônicas, suprimentos e materiais
relacionados, mediante sistema de registro de preços, conforme
especificações presentes no termo de referência revisado 1030027 e
despacho SPLOG 1030060.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despachos GSAD 1016934 e
1035736.

 
A pesquisa foi realizada através da ferramenta banco de

preços, contratações similares, de acordo relatório de cotação
1036614, sendo estimado o valor unitário de R$ 88,90 (oitenta e oito
reais e noventa centavos) e total R$ 26.670,00 (vinte e seis mil
seiscentos e setenta reais). CATMAT: 301367 / 439861.

 
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 participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 29/03/2022, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
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Seção, em 29/03/2022, 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
1036615 e o código CRC 8FED79EC.

0001096-77.2022.6.02.8000 1036615v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1036615, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 29/03/2022, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036928 e o código CRC 6053B76C.

0001096-77.2022.6.02.8000 1036928v1
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 30/03/2022, às 14:29, 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
1037322 e o código CRC 60460BE6.

0001096-77.2022.6.02.8000 1037322v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.
À SLC, para elaboração da minuta de edital de

Pregão Eletrônico, mediante as informações constantes
no Termo de Referência SPLOG (doc. 1030027), e do
Despacho SEIC (doc. 1036615).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2022, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040245 e o código CRC E6DF365F.

0001096-77.2022.6.02.8000 1040245v1
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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 abril de 2022.
À SAD,
Questionando se será autorização para inclusão de

IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 05/04/2022, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040782 e o código CRC AD4F73D8.

0001096-77.2022.6.02.8000 1040782v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2022.
À SLC, para continuidade do feito, incluisve a

divulgação da IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/04/2022, às 01:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1042305 e o código CRC B56FFCB5.

0001096-77.2022.6.02.8000 1042305v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222 

  
MMIINNUUTTAA  

  
PROCESSO Nº: 0001096-77.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
Horário Abertura: XX horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preço para contratação de empresa          
especializada para confecção de paletes de madeira, tudo de acordo com requisição promo-
vida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e de mais normas pertinentes. Aplicam-se 
ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o registro de preço para contratação de 
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para manuseio através de pa-
leteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas neste 
edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

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

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

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com pode-

res expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

cesso de dissolução ou liquidação; 

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

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

trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 

assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramen-

to vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
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seus arts. 42 a 49; 

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

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

guimento no certame; 

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

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

ta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-

primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

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

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

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

tante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para reali-

zação das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadas-
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trais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, de-

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

ficação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitan-

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

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pú-

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

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

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

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

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

tes dos sistemas. 

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

mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhis-

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

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

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

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

nexão. 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso pú-

blico após o encerramento do envio de lances. 

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

desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado; 
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c) Quantitativo ofertado para o item, que deverá ser igual ao quantitativo total 

estimado para Registro de Preços desta Licitação. 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

da data de sua apresentação. 

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por par-

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

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de pra-

zo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos ter-

mos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos res-

ponsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso ve-

rificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

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

mente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Prego-

eiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusiva-
mente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimen-
to e do valor consignado no registro. 
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8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

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

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofer-

tado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordena-

rá os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

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

teriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

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

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

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

eletrônico utilizado para divulgação. 

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

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

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

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

co dentre as propostas empatadas. 

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

caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o me-

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

rentes das previstas neste Edital. 

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

da pelos demais licitantes. 

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

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negocia-

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

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

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

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o dispos-

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

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

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

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

ção. 

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

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item ora licitado é de R$ 88,90 
(oitenta e oito reais e noventa centavos), que de modo algum vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mer-

cado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licita-

ção não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materi-

ais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

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

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

que fundamentam a suspeita. 

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

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

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

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital comple-

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

pena de não aceitação da proposta. 

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

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

aceita pelo Pregoeiro. 

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

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, mode-

lo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exem-

plo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 

for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ul-

terior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

 

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

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

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

nova data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

10 – DA HABILITAÇÃO. 

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

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual des-

cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

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

seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 

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

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

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indire-

tas. 

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

de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassi-

ficação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

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

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

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

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

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

ções exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data pre-

vista para recebimento das propostas; 

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

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

minhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 

atualizada. 

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

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

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

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

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

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

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

horas, sob pena de inabilitação. 

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

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

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

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

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

da a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-

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

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

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-
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mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-

cumento comprobatório de seus administradores; 

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

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

filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

creto de autorização; 

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

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

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

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

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 negati-

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

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

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

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o ob-

jeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitan-

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ina-

bilitação. 

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

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de peque-
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no porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ain-

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

no cadastro de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço pa-

trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-

balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empre-

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

as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulariza-

ção. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administra-

ção pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justi-

ficativa. 

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

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanes-

centes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se ou-

tra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

e horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

litação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que ven-

ceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pe-

na de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

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

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

tirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescen-

tes. 

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

tante será declarado vencedor. 
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11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

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

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

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

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

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

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o quantitativo ofertado para o item que deverá ser igual ao quantitati-

vo total estimado para o registro de preços; 

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

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

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

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

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

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

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

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalece-

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

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

lo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

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

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

sáveis à defesa de seus interesses. 

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

tamento. 

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

endereço constante neste Edital. 

 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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 lici-

tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-

lente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedia-

tamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

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

 

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

ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 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 previs-

tos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 

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

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

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

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

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

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (1065994)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 74



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

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

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos 
bens; 

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

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

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

 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

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

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 
o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

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

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 
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b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

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

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

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

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

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

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 

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

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. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de 
registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 
7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1.  Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
Avenida Fernandes Lima, nº 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com 
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 
 
20.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as 
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conferências necessárias e consequente aceitação. 

 
20.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.  O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor 
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas 
de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.    Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6.   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
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I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 

 
24 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
24.1.  O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo de 2h (duas horas), a 
partir da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo Instituto 
de Meio Ambiente. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-

ca observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-

buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-

tação. 

25.5.   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. 

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

25.9.          Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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25.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
25.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
25.12.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens e valores máximos estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Quadro Resumo 

1. Objeto 

Registro de preço para contratação de empresa especializada para 
fornecimento eventual de paletes de madeira, de acordo com as 
quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de 
Referência 

2. Quantidades 
estimadas 

Conforme descritas neste Termo de Referência. 

3. Especificação 
do Objeto 

Conforme descritos neste Termo de Referência. 

4. Justificativa 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes 
para armazenar adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de 
Alagoas em virtude do aumento do número de unidades mantidas 
neste Regional, bem como substituição dos que encontram-se 
atualmente danificados. 

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência. 

6. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência. 

8. Unidade 
Gestora/ 
Fiscalizadora 

Gestão: (A ser definido). 

Fiscalização: A cargo do Chefe da Seção de Provisão e Logística de 
Equipamentos Eleitorais ou de seu substituto legal, em caso de 
ausências. 

 

Especificações da Contratação 

Registro de preço para eventual aquisição de paletes de madeira, com tamanho 

personalizado, para utilização no armazenamento de urnas eletrônicas, suprimentos e 

materiais relacionados. 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento 

eventual de paletes, confeccionados de acordo com as características técnicas 

especificadas neste termo de referência, para manuseio através de paleteiras manuais 

(transpaletes) ou empilhadeiras. 
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2. QUANTIDADE 

2.1. Quantidade total de 300 (trezentas) unidades, com pedido inicial de 150 (cento e 

cinquenta) destes e eventuais pedidos subsequente em lotes de no mínimo 50 unidades. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Características técnicas 

Tipo do palete 
Palete face dupla, não reversível, com duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores 

Material Eucalipto ou Pinus. 

Critério de 
Sustentabilidade 

Apresentação de Licença de Operação emitida pelo IMA. 

Capacidade de 
carga 

Carga dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de 
1.200 kg 

Dimensões gerais 
Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A), com 
vão-livre de 100 mm de altura nas duas faces menores 

Composição da 
face superior 

Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x 99 
mm x 19 mm (C x L x A), montados com separação média entre 
as pranchas de 44 mm 

Blocos de apoio 
Três blocos de madeira, cada um medindo 1.100 mm x 60 mm x 
100 mm (C x L x A), montados com separação média entre os 
blocos de 410 mm; 

Montagem 

Utilização de no mínimo 48 pregos espiral (tamanho 2,8 x 55 mm 
ou similar, desde que garantida a fixação para a utilização em 
questão) para fixação das pranchas da face superior nos blocos 
de apoio, sendo dois a cada ponto de contato das pranchas com 
os blocos de apoio. 

Margem de erro 2% para todas as medidas 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes para armazenar 

adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas. A quantidade precisa ser 

complementada em virtude do aumento do número de urnas eletrônicas que deverão ser 

armazenadas e mantidas pelo TRE-AL após remanejamento realizado pelo TSE (0007113-

66.2021.6.02.8000), bem como substituição dos paletes atualmente em uso que se 

encontram danificados. 
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O tamanho necessita ser padronizado em virtude do espaço disponível para 

armazenamento em nossas estantes porta-paletes. Caso utilizassemos o tamanho padrão 

1x1,20m, perderíamos aproximadamente 20 (vinte) centímetros de área de manobra para 

movimentação em cada corredor, o que dificultaria a utilização de nossas empilhadeiras e 

inviabilizaria a utilização dos níveis suspensos de nossa estante porta palete. 

 

5. LOCAL DE ENTREGA 

Os paletes deverão ser entregues nas dependências do Fórum Eleitoral 

Desembargador Moura Castro, localizado na Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, 

Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de expediente normal da unidade, ou em outra data 

e horário previamente combinados com os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística 

de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

  

6. PRAZO DE ENTREGA 

A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe de Seção, em 18/03/2022, 

às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL 

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

- Tipo do palete: Palete face 
dupla, não reversível, com 
duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores; 

- Material: Eucalipto ou Pinus; 

- Capacidade de carga: Carga 
dinâmica mínima de 400 kg e 

carga estática mínima de 
1.200 kg; 

- Dimensões gerais: Palete 
medindo 1.100mm x 

1.000mm x 119 mm (C x L x 
A), com vão-livre de 100 mm 

de altura nas duas faces 
menores; 

- Composição da face 
superior: Oito pranchas de 

madeira, cada uma medindo 
1.000 mm x 99 mm x 19 mm 

(C x L x A), montados com 
separação média entre as 

pranchas de 44 mm; 

- Blocos de apoio: Três blocos 
de madeira, cada um 

medindo 1.100 mm x 60 mm 
x 100 mm (C x L x A), 

montados com separação 
média entre os blocos de 410 

mm; 

- Montagem: Utilização de no 

mínimo 48 pregos espiral 

(tamanho 2,8 x 55 mm ou 

similar, desde que garantida 

a fixação para a utilização em 

questão) para fixação das 

pranchas da face superior 

Unid. 300 R$ 88,90 R$ 26.670,00 
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nos blocos de apoio, sendo 

dois a cada ponto de contato 

das pranchas com os blocos 

de apoio; 

- Margem de erro: 2% para 

todas as medidas. 
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ANEXO II 
  

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

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 
 

Processo nº 0001096-77.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento do item abaixo relacionado, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, 
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do 
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 30 (trinta) dias corridos, 
contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

 

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

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos 
bens; 

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

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quan-
do solicitados pela licitante vencedora. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
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presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

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

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 
o interesse de utilizar a presente Ata. 

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

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

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

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

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

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

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

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 

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

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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
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corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com 
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

 
6.2. Os materiais  confeccionados serão recebidos: 
 

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

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

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

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

 

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

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

 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 

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

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

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

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

 
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 

duas vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas 
partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022 
 
Pelo TRE/AL: 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 

 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 2828 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

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

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

Informo ainda que as obrigações, tanto do órgão gerenciador quanto do detentor da
ata, assim como as sanções administrativas foram complementadas.

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 16/05/2022, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 16/05/2022, às 20:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1066007 e o código CRC AB9A027E.

0001096-77.2022.6.02.8000 1066007v2
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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 maio de 2022.
Reporto-me à Informação 2828, da SLC

(doc. 1066007), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os presentes autos à análise dessa Assessoria
Jurídica, em face do que prescerve o parágrafo único do art.
38 da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2022, 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
1066532 e o código CRC A4ADD099.

0001096-77.2022.6.02.8000 1066532v1
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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 : 0001096-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 595 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
o Registro de Preço para contratação de empresa
especializada para confecção de paletes de madeira, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração, conforme termo de referência 1009934,
consolidado pela SPLOG.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Termo de Referência (versão final) (1030027);
- Ausente a aprovação do Termo de

Referência;
- Pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br,

buscando-se propostas vencedoras de licitações ocorridas nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes
(1036614);

- Divulgação de Intenção de Registro de Preços
(1042896) no Comprasnet, conforme estabelece o art. 4º
do Decreto nº 7.892/2013;

- Comprovante de IRP deserta (1049687);
- Pesquisa de preços consolidada pela SEIC

(Despacho SEIC 1036615), com o valor total estimado em R$
26.670,00 (vinte e seis mil, seiscentos e setenta reais), com a
sugestão de que a contratação ocorra por meio de 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 participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;

- Minuta de edital de licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando o Registro de Preço para contratação de empresa
especializada para confecção de paletes de
madeira (1065994), elaborada pela SLC.

 
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.

 
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
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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
(1065994).

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

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

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

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro

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

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

IRP restou deserta.
 
Tendo em mente as disposições constantes no

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

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

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

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

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

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

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
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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)"
 

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

 
De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1,

apud TCE/MT processo 9.305-0/2012:
 

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

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

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
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 NÃO

Não consta
a informação no
processo
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contratações? processo

TERMO DE REFERÊNCIA

3

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

SIM 1030027

4

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

SIM 1030027

5

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

SIM 1030027

6

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

N/A  

7

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

N/A  

8

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

N/A  

9
O Termo de

Referência contém
justificativa para o
agrupamento de itens?

N/A  

10

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

N/A  

11

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

N/A  

12

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

N/A  

As
quantidades mínimas
exigidas para

Parecer 595 (1067632)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 103



13

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 1030027
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22
O Termo de

Referência contempla
requisitos de
sustentabilidade?

NÃO  

23
Existe

aprovação do Termo de
Referência pela
autoridade competente?

NÃO  

PESQUISA DE PREÇOS

24
Foi realizada

ampla pesquisa de
preços?

SIM 1036615

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 1036615

26
Foi produzida

planilha comparativa
com os preços
encontrados?

NÃO  

27

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

SIM 1030027

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 1065994

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

SIM 1065994
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menor preço cotado?

31

A minuta do
edital contém previsão
de cota reservada às
entidades preferenciais
(MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa),
observada a
divisibilidade dos bens a
serem adquiridos e o
limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto
da contratação?

Ref. LC n.
123/2006, art. 48, inciso
III

SIM 1065994

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

A minuta do
edital contempla anexos
com orçamento
detalhado em planilhas
que expressem a
composição de todos os
custos unitários afetos
aos bens/serviços que
serão adquiridos?

N/A  

35

A minuta do
edital contém anexos
com planilhas que
refletem todos os
direitos trabalhistas
previstos em legislação
especial (inclusive em
Acordos e em
Convenções Coletivas de
Trabalho)?

N/A  

36

A minuta do
edital contém definição
da forma de
apresentação de lances,
dos critérios de
julgamento,
classificação e aceitação
das propostas?

SIM 1065994

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

SIM 1065994

38

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

SIM 1065994

39
A forma de

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

SIM 1065994

40

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

SIM 1065994

41

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

SIM 1065994

42

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

SIM 1065994

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 1065994

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 1065994

45

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

SIM 1065994

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 1065994

47

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição das
sanções administrativas SIM 1065994
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aplicáveis às
fornecedoras que
incorrerem em
inadimplemento?

48

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

SIM 1065994

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 1065994

50

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

N/A  

51

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

SIM
1065994
Irreajustáveis

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas
que dispõe sobre
margem de preferência
foram observadas?

Ref. Decretos
nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

 N/A

54

Em face do
valor estimado do
objeto, foi verificada a
possibilidade de a
licitação ser exclusiva
para Microempresas,
Empresas de Pequeno
Porte e Sociedades
Cooperativas?

Ref. art. 48, I,
da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº
11.488/07

 N/A

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

 N/A

56

Consta dos
autos a análise e
aprovação da minuta de
edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?

Ref. art. 38,
parágrafo único, da Lei
nº 8.666/93

 Em
andamento

57

Consta a
autorização da
autoridade competente
para a abertura da fase
externa da licitação?

Ref. art. 38,
caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e
30, V, do Decreto
5.450/05

 Fase
posterior

58

Consta a
publicação do aviso de
edital?

Ref. art. 4º, I
e II, da Lei nº 10.520/02
e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Fase
posterior

59

Consta a
designação do pregoeiro
e equipe de apoio?

Ref. art. 3º,
IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI,
10, 11, 12 e 30, VI, do
Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

60

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

SIM 1042896

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

N/A  

62

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

N/A  
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63

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

N/A  

 
7. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, convêm que sejam saneadas as

questões reportadas nos itens 2, 22, 23 e 26 do check list
supra.

 
Cumpridas as recomendações, esta Assessoria

Jurídica aprova, em face de sua regularidade jurídica, a
minuta constante do evento SEI nº 1065994, que trata do
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando o Registro de Preço para contratação de
empresa especializada para confecção de paletes de madeira,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
À Secretaria de Administração, para cumprimento

de diligências.
 
Após, à Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/05/2022, às 18:41, 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
1067632 e o código CRC 6D98485E.

0001096-77.2022.6.02.8000 1067632v23
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Maceió, 19 de maio de 2022.
À Assessoria Jurídica
 
Senhor Assessor,
 
Em atenção ao Parecer 595 (doc. 1067632),

esclareço:
a) Quanto ao item 2 da lista de verificação - a

aquisição não consta do rol de iniciativas que integra o Plano
de Contratações do Tribunal para o corrente exercício,
aprovado pela Portaria Presidencia nº 520/2021 (disponível
e m : plano-contratacoes-administrativas-2022.pdf (tre-
al.jus.br)), aplicando-se ao caso, salvo entendimento diverso
do Sr. Diretor-Geral, a regra prevista no art. 3º do
mencionado ato:

Art. 3º As necessidades encaminhadas
extemporaneamente serão contempladas na
Proposta do Plano Anual de Contratações do
exercício seguinte, com exceção daquelas de
caráter inadiável e/ou urgente, que serão
submetidas à aprovação da Diretoria-Geral
pela Secretaria de Administração,
condicionada à compatibilidade orçamentária.

Nesse sentido, sugiro que a proposição seja
ratificada pelo Sr. Diretor-Geral quando da submissão do feito
à deliberação superior, destacando, de todo modo, que, como
se trata de registro de preços, a regra de prévia indicação de
dotação orçamentária é dispensada, conforme prescreve o
Decreto nº 7.892/2013, art. 7º, § 2º.

b) No que respeita aos requisitos de
sustentabilidade - item 22 da lista de verificação, reporto-me
ao Despacho GSAD 1014289 e ao item 3.1 do Termo de
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Referência revisado (doc. 1030027).
c) Em atendimento ao que apontado no item 23 da

lista de verificação, aprovo, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, na forma de que trata a Resolução TRE-AL
15.787/2017, o Termo de Referência, na citada versão
revisada (doc. 1030027).

d) Quanto ao item 26 - planilha comparativa dos
preços cotados, observa-se que a SEIC juntou aos autos o
relatório de cotação extraído da ferramenta Banco de Prços
(doc. 1036614), de todo modo, vão os autos, em paralelo,
àquela Unidade para, em acréscimo, providenciar a referida
planilha, nos moldes adotados pelo Órgão.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2022, às 23:30, 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
1069836 e o código CRC 40A31B35.

0001096-77.2022.6.02.8000 1069836v1
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Maceió, 20 de maio de 2022.
Uma vez cumpridas as diligências recomendadas no

Parecer 595 (1067632), desta Assessoria Jurídica, conforme
nos faz ver o Despacho GSAD 1069836, direcionem-se os
autos à Diretoria-Geral, para continuidade do feito. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 20/05/2022, às 08:26, 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
1069948 e o código CRC A4928C30.

0001096-77.2022.6.02.8000 1069948v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de maio de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos eletrônicos, e especialmente o
pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral no Parecer nº 595/2022 (1067632), após o
saneamento das diligências apontadas, consoante depreende-
se do Despacho AJ-DG 1069948, aprovando a Minuta
Editalícia de Pregão Eletrônico (1065994), submeto o feito à
superior consideração de Vossa Excelência para a necessária
e competente deliberação, com vistas a sugerir a abertura da
fase externa do presente certame, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
o Registro de Preço para contratação de empresa
especializada para confecção de paletes de madeira, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
Ratifico, outrossim, que a aquisição objeto dos

autos não consta do rol de iniciativas que integra o Plano de
Contratações do Tribunal para o corrente exercício, aprovado
pela Portaria Presidência nº 520/2021, destacando, de todo
modo, que, como se trata de registro de preços, a regra de
prévia indicação de dotação orçamentária é dispensada,
conforme prescreve o art. 7º, § 2º, do Decreto nº 7.892/2013.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/05/2022, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1070590 e o código CRC CD721387.

0001096-77.2022.6.02.8000 1070590v1
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PROCESSO : 0001096-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS
ASSUNTO : Autorização. Fase Externa do Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição fora do Plano de contratações.

 

Decisão nº 2085 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1070590).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando o Registro de Preço para contratação de
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração, conforme as especificações constantes do Termo de
Referência (1009934).

Ressalto, por oportuno, que a aquisição objeto dos autos
não consta do rol de iniciativas que integra o Plano de Contratações
do Tribunal para o corrente exercício, aprovado pela Portaria
Presidência nº 520/2021, destacando, de todo modo, que, como se
trata de registro de preços, a regra de prévia indicação de dotação
orçamentária é dispensada, conforme prescreve o art. 7º, § 2º, do
Decreto nº 7.892/2013.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1065994), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 595/2022 (1067632) e Despacho AJ -DG
(1069948) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
24/05/2022, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1071744 e o código CRC B926B143.

0001096-77.2022.6.02.8000 1071744v4
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Maceió, 24 de maio de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 2085 (doc. 1071744).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2022, às 22:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073362 e o código CRC 092E29D7.

0001096-77.2022.6.02.8000 1073362v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3399//22002222 

  
PROCESSO Nº: 0001096-77.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 09 de junho de 2022 
Horário Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preço para contratação de empresa          
especializada para confecção de paletes de madeira, tudo de acordo com requisição promo-
vida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e de mais normas pertinentes. Aplicam-se 
ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o registro de preço para contratação de 
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para manuseio através de pa-
leteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas neste 
edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

Edital do pregão eletrônico nº 39/2022 (1074095)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 118



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

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

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

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com pode-

res expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

cesso de dissolução ou liquidação; 

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

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

trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 

assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramen-

to vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

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

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

seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 
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empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosse-

guimento no certame; 

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

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

ta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-

primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

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

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

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

tante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para reali-

zação das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadas-

trais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, de-

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassi-

ficação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitan-

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

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pú-

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

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

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

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

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

tes dos sistemas. 

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

mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhis-

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

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

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

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

nexão. 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso pú-

blico após o encerramento do envio de lances. 

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

desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado; 

c) Quantitativo ofertado para o item, que deverá ser igual ao quantitativo total 

estimado para Registro de Preços desta Licitação. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

da data de sua apresentação. 

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por par-

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

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de pra-

zo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos ter-

mos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos res-

ponsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso ve-

rificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

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

mente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Prego-

eiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusiva-
mente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimen-
to e do valor consignado no registro. 

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofer-

tado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordena-

rá os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

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

teriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

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

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

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

eletrônico utilizado para divulgação. 

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

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

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

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

co dentre as propostas empatadas. 

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

caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o me-

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

rentes das previstas neste Edital. 

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

da pelos demais licitantes. 

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

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negocia-

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

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

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

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

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o dispos-

to no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

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

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

ção. 

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

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item ora licitado é de R$ 88,90 
(oitenta e oito reais e noventa centavos), que de modo algum vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mer-

cado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licita-

ção não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materi-

ais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

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

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

que fundamentam a suspeita. 

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

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

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

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital comple-

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

pena de não aceitação da proposta. 

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

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

aceita pelo Pregoeiro. 

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

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, mode-

lo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exem-

plo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 

for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ul-

terior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

9.7.1. O licitante vencedor deverá apresentar ainda, no prazo de 2h (duas horas), a 
partir da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo 
Instituto de Meio Ambiente. 
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9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

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

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

nova data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

10 – DA HABILITAÇÃO. 

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

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual des-

cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

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

seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 

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

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

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indire-

tas. 

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

de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassi-

ficação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

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

ção técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
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10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

ções exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data pre-

vista para recebimento das propostas; 

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

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

minhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 

atualizada. 

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

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

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

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

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

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

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

horas, sob pena de inabilitação. 

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

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

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

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

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

da a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-

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

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

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

mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-

cumento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-

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

filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

creto de autorização; 

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

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

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

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

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 negati-

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

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

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

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o ob-

jeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitan-

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ina-

bilitação. 

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

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de peque-

no porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ain-

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

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

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

no cadastro de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço pa-

trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-

balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empre-

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

as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulariza-

ção. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administra-

ção pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justi-

ficativa. 

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

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanes-

centes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se ou-

tra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

e horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

litação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que ven-

ceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pe-

na de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

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

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

tirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescen-

tes. 

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

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

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

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

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

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

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

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o quantitativo ofertado para o item que deverá ser igual ao quantitati-

vo total estimado para o registro de preços; 

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

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

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

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

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

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

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

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalece-

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

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

lo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

fundamentadamente. 

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

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

sáveis à defesa de seus interesses. 

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

tamento. 

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

endereço constante neste Edital. 

 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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 lici-

tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-

lente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedia-

tamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

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

 

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

ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

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

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

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

certame. 

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

enviados ao Pregoeiro, até 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 previs-

tos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 

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

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

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

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

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

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

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
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16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e 
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos 
bens; 

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

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

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

 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

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

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 
o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

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

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

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

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

Edital do pregão eletrônico nº 39/2022 (1074095)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 135



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

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

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

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

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 

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

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. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de 
registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 
7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1.  Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
Avenida Fernandes Lima, nº 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com 
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 
 
20.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as 
conferências necessárias e consequente aceitação. 

 
20.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.  O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
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aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor 
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas 
de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.    Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6.   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 

 
24 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
24.1.  O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo de 2h (duas horas), a 
partir da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo Instituto 
de Meio Ambiente. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-

ca observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-

buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-

tação. 

25.5.   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. 

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

25.9.          Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
25.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
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CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
25.12.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens e valores máximos estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

 
 
 
 

Maceió/AL, 26 de maio de 2022 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Quadro Resumo 

1. Objeto 

Registro de preço para contratação de empresa especializada para 
fornecimento eventual de paletes de madeira, de acordo com as 
quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de 
Referência 

2. Quantidades 
estimadas 

Conforme descritas neste Termo de Referência. 

3. Especificação 
do Objeto 

Conforme descritos neste Termo de Referência. 

4. Justificativa 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes 
para armazenar adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de 
Alagoas em virtude do aumento do número de unidades mantidas 
neste Regional, bem como substituição dos que encontram-se 
atualmente danificados. 

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência. 

6. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência. 

8. Unidade 
Gestora/ 
Fiscalizadora 

Gestão: (A ser definido). 

Fiscalização: A cargo do Chefe da Seção de Provisão e Logística de 
Equipamentos Eleitorais ou de seu substituto legal, em caso de 
ausências. 

 

Especificações da Contratação 

Registro de preço para eventual aquisição de paletes de madeira, com tamanho 

personalizado, para utilização no armazenamento de urnas eletrônicas, suprimentos e 

materiais relacionados. 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento 

eventual de paletes, confeccionados de acordo com as características técnicas 

especificadas neste termo de referência, para manuseio através de paleteiras manuais 

(transpaletes) ou empilhadeiras. 
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2. QUANTIDADE 

2.1. Quantidade total de 300 (trezentas) unidades, com pedido inicial de 150 (cento e 

cinquenta) destes e eventuais pedidos subsequente em lotes de no mínimo 50 unidades. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Características técnicas 

Tipo do palete 
Palete face dupla, não reversível, com duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores 

Material Eucalipto ou Pinus. 

Critério de 
Sustentabilidade 

Apresentação de Licença de Operação emitida pelo IMA. 

Capacidade de 
carga 

Carga dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de 
1.200 kg 

Dimensões gerais 
Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A), com 
vão-livre de 100 mm de altura nas duas faces menores 

Composição da 
face superior 

Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x 99 
mm x 19 mm (C x L x A), montados com separação média entre 
as pranchas de 44 mm 

Blocos de apoio 
Três blocos de madeira, cada um medindo 1.100 mm x 60 mm x 
100 mm (C x L x A), montados com separação média entre os 
blocos de 410 mm; 

Montagem 

Utilização de no mínimo 48 pregos espiral (tamanho 2,8 x 55 mm 
ou similar, desde que garantida a fixação para a utilização em 
questão) para fixação das pranchas da face superior nos blocos 
de apoio, sendo dois a cada ponto de contato das pranchas com 
os blocos de apoio. 

Margem de erro 2% para todas as medidas 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes para armazenar 

adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas. A quantidade precisa ser 

complementada em virtude do aumento do número de urnas eletrônicas que deverão ser 

armazenadas e mantidas pelo TRE-AL após remanejamento realizado pelo TSE (0007113-

66.2021.6.02.8000), bem como substituição dos paletes atualmente em uso que se 

encontram danificados. 
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O tamanho necessita ser padronizado em virtude do espaço disponível para 

armazenamento em nossas estantes porta-paletes. Caso utilizássemos o tamanho padrão 

1x1,20m, perderíamos aproximadamente 20 (vinte) centímetros de área de manobra para 

movimentação em cada corredor, o que dificultaria a utilização de nossas empilhadeiras e 

inviabilizaria a utilização dos níveis suspensos de nossa estante porta palete. 

 

5. LOCAL DE ENTREGA 

Os paletes deverão ser entregues nas dependências do Fórum Eleitoral 

Desembargador Moura Castro, localizado na Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, 

Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de expediente normal da unidade, ou em outra data 

e horário previamente combinados com os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística 

de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

  

6. PRAZO DE ENTREGA 

A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe de Seção, em 18/03/2022, 

às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL 

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

- Tipo do palete: Palete face 
dupla, não reversível, com 
duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores; 

- Material: Eucalipto ou Pinus; 

- Capacidade de carga: Carga 
dinâmica mínima de 400 kg e 

carga estática mínima de 
1.200 kg; 

- Dimensões gerais: Palete 
medindo 1.100mm x 

1.000mm x 119 mm (C x L x 
A), com vão-livre de 100 mm 

de altura nas duas faces 
menores; 

- Composição da face 
superior: Oito pranchas de 

madeira, cada uma medindo 
1.000 mm x 99 mm x 19 mm 

(C x L x A), montados com 
separação média entre as 

pranchas de 44 mm; 

- Blocos de apoio: Três blocos 
de madeira, cada um 

medindo 1.100 mm x 60 mm 
x 100 mm (C x L x A), 

montados com separação 
média entre os blocos de 410 

mm; 

- Montagem: Utilização de no 

mínimo 48 pregos espiral 

(tamanho 2,8 x 55 mm ou 

similar, desde que garantida 

a fixação para a utilização em 

questão) para fixação das 

pranchas da face superior 

Unid. 300 R$ 88,90 R$ 26.670,00 
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nos blocos de apoio, sendo 

dois a cada ponto de contato 

das pranchas com os blocos 

de apoio; 

- Margem de erro: 2% para 

todas as medidas. 
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ANEXO II 
  

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

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 
 

Processo nº 0001096-77.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 39/2022 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento do item abaixo relacionado, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº 39/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, 
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 39/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do 
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 39/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 30 (trinta) dias corridos, 
contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

 

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

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos 
bens; 

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

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quan-
do solicitados pela licitante vencedora. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
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presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

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

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 
o interesse de utilizar a presente Ata. 

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

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

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

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

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

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

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

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 

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

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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
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corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com 
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

 
6.2. Os materiais  confeccionados serão recebidos: 
 

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

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

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

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

 

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

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

 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 

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

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

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

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

 
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 

duas vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas 
partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022 
 
Pelo TRE/AL: 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 

 
Pela Empresa: 

Edital do pregão eletrônico nº 39/2022 (1074095)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 154

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1


25/05/22, 17:50 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 25/05/2022 17:50:13 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00039/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00008/2022

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
 0001096-77.2022 Menor Preço Não Não  

* Pregão Covid-19 ?

 Não
 Lei 14.124/2021, art. 8° (vacinação Covid-19)

 MP 1.047/Lei 14.217, art. 2° (insumos Covid-19)

Validade da Ata SRP   

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

26.670,0000 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento eventual de páletes de madeira.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas/presid

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
27/05/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2022NE999999

Disponibilidade do Edital
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 25/05/2022 17:50:34 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00039/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00008/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 301367 - Palete
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN, Comprimento: 1,20 M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: 
Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não Reversível,  Fixação Pneumática Pre

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
300 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 88,9000

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

600

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 300

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001096-77.2022. Objeto: Registro de preço para contratação de
empresa especializada para fornecimento eventual de páletes de madeira.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 27/05/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº
377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00039-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 27/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 09/06/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 25/05/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2018, para execução indireta de
prestação de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa V. M. PINHEIRO DO
ROSÁRIO ME (LAVANDERIA VITÓRIA). Objeto: Altera a Cláusula Décima Primeira do
instrumento principal, para fins prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, para o
período de 18.06.2022 a 17.06.2023. DATA DE ASSINATURA: em 24/05/2022. Signatários:
Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Vilma Maria Pinheiro do Rosário,
representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 25/2022 (PAD nº 7647/2021), que tem por objeto
a contratação de serviço psicológico, com jornada de 20h semanais, para atendimento aos
servidores e aos magistrados do TRE/AM, em favor da empresa a CLINICA DE PSICO LO G I A
OLIVEIRA EIRELI, CNPJ n.º 27.433.087/0001-47. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/05/2022,
pelo Des. JORGE MANOEL LOPES LINS.

Manaus-AM, 26 de maio de 2022.
MELISSA LAVAREDA RAMOS NOGUEIRA

Diretora-Geral

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 6083/2022 - TRE-AM. Objeto: aquisição de 03 (três) acessos à assinatura
anual da Zênite Fácil e de até 06 (seis) orientações por escrito em licitações e contratos,
no valor de R$ 13.329,00 (treze mil, trezentos e vinte e nove reais). Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas. Contratada: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
(CNPJ nº 86.781.069/0001-15). Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso III
da Lei nº 8.666/93. Data da Autorização: 24/05/2022, pela Diretora-Geral. Data da
Ratificação: 25/05/2022, pelo Presidente, Des. Jorge Manoel Lopes Lins.

Manaus-AM, 26 de maio de 2022.
MELISSA LAVAREDA RAMOS NOGUEIRA

Diretora-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 1905/2022. Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo - Material de
Tecnologia da Informação e Comunicações, conforme descrições e quantidades constantes
no Anexo I do Termo de Referência PAD 1905/2022-TRE/AM (Anexo I deste Edital).. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 27/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo
S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00032-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 27/05/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/06/2022 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/05/2022) 70003-00001-2022NE000118
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 6052/2018 TRE-AM. Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2014,
de locação de imóvel destinado a abrigar o cartório da 10ª ZE - Fonte Boa/AM. LO C AT Á R I O :
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR (A): KELIANE CARLOS DE
OLIVEIRA. Fundamentação Legal: com disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, em
especial no Art. 62, § 3º, inciso I, e o Art. 3° da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.
Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência) e da Cláusula
Quarta (Do Preço). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de
12 (doze) meses, ou seja, de 08/07/2022 a 07/07/2023. DO PREÇO: o preço mensal do
presente contrato é de R$ 2.944,72 (dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e
setenta e dois centavos). Data da Assinatura: 25/05/2022. Assinam: Desdor. Presidente,
JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo Locatário, e a Sr (a). KELIANE CARLOS DE OLIVEIRA, como
representante da menor impúbere HILMA LUIZA DE OLIVEIRA BARRETO pelo Locador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho nº 2022NE000636, emitida em 18/05/2022. FAVORECIDO:
MARZO VITORINO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS,. OBJETO: - aquisição de
mobiliário certificado, (ITENS 03 E 12- mesa de escritório e gaveteiro de mesa), VALOR: R$
43.479,60. FUNDAMENTO LEGAL: ARP 17/2022, e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.42; Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº
0012371-73.2021.6.05.8000.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0000516-63.2022. Objeto: Contratação de prestação de serviço
continuado de assistência à saúde ou cobertura de custos assistenciais através de plano
privado, com coparticipação de 30%. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 27/05/2022 das
08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Centro Adm da Bahia, Nr. 150, Paralela -
Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00025-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 27/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 09/06/2022 às 14h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital
está disponível no Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem
como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser
obtidas por meio do telefone (71) 3373-7084..

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/05/2022) 70013-00001-2022NE012022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 2366/2022. Objeto: Aquisição de estabilizadores de tensão de
1000VA e de baterias seladas de 12V e 7Ah com sistema eletroquímico chumbo-ácido para
atender a demanda do TRE-CE, conforme as especificações do edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 2. Edital: 27/05/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00050-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 27/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/06/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 26/05/2022) 70007-00001-2022NE000001
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 23.018/2019. Espécie: Contrato n.º 38/2022. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa OFICAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: é a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva em 04 (quatro) equipamentos do tipo Grupo Motor -
Gerador - GMG, incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais, peças,
componentes e acessórios, localizados na Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do
Ceará, situado no município de Fortaleza no Estado do Ceará. Fundamento Legal: Pregão
Eletrônico 30/2022, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e o Decreto n.º 10.024/2019; na Lei n.º
8.666/93 e suas alterações; e no PAD nº 23.018/2019. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE e, pela contratada, Francisco João Peixoto da Silva. Data: 25/05/2022.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n.º 8476/2022. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto: contratação por dispensa
do serviço de locação de veículo com motorista para a 67ª Zona Eleitoral-Aracoiaba/CE,
uma vez que foram realizados pelo menos dois pregões presenciais, sem que houvesse
interessados no objeto. Contratado: JOÃO VITOR SANTOS DE PAULA, CPF: 011.628.823-01.
Valor Total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), Fundamento: art. 24, V da Lei n.º
8.666/93 e Processo nº PAD n.º 8476/2022. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral. Data: 23/05/2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: a contratação de palestras para o Programa de Preparação
para a Aposentadoria - PPA 2022, o trabalho será realizado em 02 encontros mensais de 2
horas cada, na modalidade online, para 10 servidores. Contratadas: Adriana Saboia Barbosa,
CPF: 441.974.113-91. Valor: R$ 1.800,00. (um mil e oitocentos reais) e Fernanda Nícia Nunes
Nogueira, CPF: 190.067.483-15, valor: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Fundamento:
art. art. 25, II c/c o art. 13, VI, da Lei n º 8.666/93, e Processo PAD n.º 6855/2022. Ratificado
por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 23/05/2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: a prestação de serviços técnicos profissionais
especializados de capacitação através do Curso EAD "Formação e Qualificação de
Multiplicadores de Treinamentos para Mesários", para até 130 servidores de todas as áreas
que ministram treinamentos no âmbito do TRE-CE. Contratada: ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:07.774.090/0001-17. Valor: R$
60.000,00. (sessenta mil reais). Fundamento: Artigo 25, II, c/c o art. 13, VI, da Lei n º
8.666/93, e Processo PAD n.º 4644/2022. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral
do TRE-CE. Data: 18/05/2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: à contratação de 02 vagas no VIII Congresso Brasileiro de
Direito Eleitoral, a ser realizado pelo Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE, na
modalidade presencial, na cidade de Curitiba-PR, no período de 01 a 03 de junho de 2022.
Contratada: INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE, CNPJ:
09.589.101/0001-14. Valor: R$ 2.000,00. (dois mil reais). Fundamento: no art.25, II, c/c o
art. 13, VI, da Lei n º 8.666/93, e Processo PAD n.º 8108/2022. Ratificado por: Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 25/05/2022.
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Pregões 2022

Licitação Em Andamento

   

Número 13/2022
SEI 0004603-17.2020.6.02.8000

Data: 24/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional, com fornecimento de peças sob demanda, de
acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total: R$ 550.494,56.
Documentos:

Edital
Planilhas (anexo I-A e I-E)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 15/2022
SEI 0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 283.334,27.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2022
SEI 0002231-27.2022.6.02.8000

Data: 11/05/2022 às 09:00:00 

Objeto: Prestação de serviços de impermeabilização com manta asfáltica tipo 3, de 4mm, com película de alumínio, com
fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 8.285,51.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 25/2022
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SEI 0004543-56.2021.6.02.8000

Data: 16/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, que estejam cursando
nível de graduação, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 497.476,80.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I 
Pedido de Esclarecimento II
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II 

Número 26/2022
SEI 0001237-96.20221.6.02.8000

Data:02/06/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preços para eventual aquisição de  aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e Micro-
ondas, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão
Participante, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 67.701,35.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 27/2022
SEI 0006542-95.2021.6.02.8000

Data: 17/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – água mineral para mesários e coordenadores de locais de votação, por
ocasião das Eleições de 2022, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 382.617,60.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 28/2022
SEI 0002192-30.2022.6.02.8000

Data: 24/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição imediata de material de manutenção predial em geral, inclusive peças de reposição, para
manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 61.723,98.
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I 

Número 31/2022
SEI  0002333-49.2022.6.02.8000

Data: 27/05/2022 às 9:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, envasada em garrafões de 20 litros, e de
vasilhames para eventual ressarcimento (para o caso de dano ou extravio do material, no decorrer da execução
contratual), com vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na Capital, tudo
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 25.628,80.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 32/2022
SEI  0002467-76.2022.6.02.8000

Data: 30/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição imediata de equipamentos material permanente – condicionadores de ar, para atender a demanda
ordinária de 2022, referente a todos os prédios que integram a Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 137.965,02.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I 

Número 33/2022
SEI  0002772-60.2022.6.02.8000

Data: 31/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de confecção de material gráfico para fornecimento de Manuais tipo cartilha e Guias
Rápidos de instrução para mesários que farão parte das Eleições Gerais de 2022, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 30.422,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 34/2022

Publicação do aviso de licitação no Portal (1075835)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 160

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_282022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_282022_esclarecimento.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_282022_resposta.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_312022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/05/2022&jornal=530&pagina=215
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/05/2022&jornal=530&pagina=195&totalArquivos=365
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_esclarecimento1.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_resposta1.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_332022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/05/2022&jornal=530&pagina=195&totalArquivos=365


27/05/22, 10:50 Pregões 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/view 4/5

SEI  0003525-17.2022.6.02.8000

Data: 01/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: aquisição de material de consumo - expediente, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 31.991,67
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 35/2022
SEI  0002299-74.2022.6.02.8000

Data: 06/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – escadas, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 6.560,70
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 37/2022
SEI  0003287-95.2022.6.02.8000

Data: 08/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (  ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 914.821,72
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 37/2022
SEI  0003287-95.2022.6.02.8000

Data: 08/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (  ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 914.821,72
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 38/2022
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

SEI  0004955-38.2021.6.02.8000

Data: 08/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (  ) NÂO

Valor total: R$ 3.403.140,28
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 39/2022
SEI  0001096-77.2022.6.02.8000

Data: 09/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção de paletes de madeira, conforme o
edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (  ) NÂO

Valor total: R$ 26.670,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/05/2022, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1075836 e o código CRC F34F26BB.
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Pregão Eletrônico

70011 .392022 .4987 .5137 .66600

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00039/2022 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 09 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, 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 0001096-77.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00039/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada para
fornecimento eventual de páletes de madeira.. 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: Palete
Descrição Complementar: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN, Comprimento:
1,20 M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não
Reversível, Fixação Pneumática Pre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 88,9000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Palete

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
11.292.106/0001-22 BML

COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 300 R$ 100,0000 R$ 30.000,0000 08/06/2022
14:20:28

Marca: BML 
Fabricante: BML 
Modelo / Versão: PBR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade
Entradas: 4 UN, Comprimento: 1,20 M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M,
Características Adicionais: Dupla Face Não Reversível, Fixação Pneumática Pre 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 11.292.106/0001-22 09/06/2022 14:00:01:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

09/06/2022
14:05:56 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 09/06/2022
14:15:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

09/06/2022
14:39:43 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

09/06/2022
14:39:43

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$
100,0000.

Encerramento 09/06/2022 Item encerrado para lances.
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14:44:44
Encerramento
etapa fechada

09/06/2022
14:44:44 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

09/06/2022
15:05:13

Recusa da proposta. Fornecedor: BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22,
pelo melhor lance de R$ 100,0000. Motivo: LICITANTE REGISTRA: "Sendo assim, não
temos condições de acompanhar o preço de referencia."

Cancelado no
julgamento

09/06/2022
15:06:38

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO, APENAS UM
LICITANTE COM PROPOSTA. VALOR DA PROPOSTA ACIMA DO ESTIMADO. NÃO ACEITOU O
VALOR COTADO PELA ADMINISTRÇÃO NA FASE INTERNA.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 09/06/2022
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização
da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o

início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se

conectados.
Pregoeiro 09/06/2022

14:07:32
Sr.(a) Licitante, boa tarde. Aberta a sessão eletrônica e conferida a conformidade
da proposta cadastrada, devemos aguardar o sistema liberar a fase de lances e ao

final passaremos para análise, julgamento e aceitação de proposta. Favor
permaneça conectado e observe todas as mensagens do sistema.

Sistema 09/06/2022
14:15:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 09/06/2022
14:15:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/06/2022
14:39:43

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no
valor de R$ 100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:44:43 do

dia 09/06/2022.
Sistema 09/06/2022

14:44:44
O fornecedor da proposta no valor de R$ 100,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 09/06/2022

14:44:44
O item 1 está encerrado.

Sistema 09/06/2022
14:44:49

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 09/06/2022
14:45:56

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 09/06/2022
14:49:13

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, o valor ofertado por V.Sª está acima
do estimado pela Administração, razão pela qual não é possível a aceitação.

Questiono, aceita negociar valores? Concorda com o valor de R$88,90?
Pregoeiro 09/06/2022

14:51:56
Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, REITERO ACEITA O VALOR DE

r$88,90? Caso contrário vamos recusar a sua proposta.
Pregoeiro 09/06/2022

14:53:28
Para BML COMERCIAL LTDA - Sr. (a) Licitante, favor responder.

Pregoeiro 09/06/2022
14:54:48

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, V.Sª assume o ônus da perda de
negócios em razão de deixar de observar as mensagens encaminhadas na

presente sessão pelo sistema. FAVOR RESPONDER.
Pregoeiro 09/06/2022

14:55:02
Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, REITERO ACEITA O VALOR DE

r$88,90? Caso contrário vamos recusar a sua proposta.
11.292.106/0001-

22
09/06/2022
14:55:10

Sr. Pregoeiro, não ficou claro no TR do Edital. O Pallet a ser entregue pode ser
semi-novo ?

11.292.106/0001-
22

09/06/2022
14:55:58

Fornecemos para diversas empresas esse Pallet..

11.292.106/0001-
22

09/06/2022
14:57:06

O Atestado que anexamos de 3.000 unidades de Pallet foi para a Prefeitura do
Recife(Secretaria de Educação)..foi esse Pallet semi-novo..

11.292.106/0001-
22

09/06/2022
14:58:12

Se for para entregar Pallet NOVO, não temos condições de acompanhar o Preço
de referencia...

Pregoeiro 09/06/2022
14:58:32

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, o questionamento de V.Sª deveria
ter sido feito antes da abertura da sessão. O julgamento é objetivo dentro dos

parâmetros exigidos no TERMO DE REFERÊNCIA.
11.292.106/0001-

22
09/06/2022
14:59:44

ok, entendo...

Pregoeiro 09/06/2022
15:00:07

Para BML COMERCIAL LTDA - Entendo a preocupação e o posicionamento de V.Sª,
contudo na presente fase externa, reitero, os termos são os consignados no

edital. Considere que, antes da abertura do procedimento V.Sª declarou a ciência
de todas as condições exigidas.
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11.292.106/0001-
22

09/06/2022
15:00:30

Sendo assim, não temos condições de acompanhar o preço de referencia.

Pregoeiro 09/06/2022
15:02:58

Para BML COMERCIAL LTDA - Caso não seja possível a aceitação do valor
estimado, o item será fracassado e solicitaremos uma reavaliação de cotação de

preços, bem como, registraremos a sua dúvida em relação ao termo de
referência. Da mesma forma, caso a Administração decida uma nova tentativa de
contratação na presente modalidade, sugiro, requeira questionamentos que por

ventura/dúvida
Pregoeiro 09/06/2022

15:04:08
Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço a participação.

Iniciaremos os procedimentos de encerramento da sessão no sistema, fracasso do
item.

Sistema 09/06/2022
15:06:38

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 09/06/2022

15:07:06
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/06/2022 às

15:28:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 09/06/2022
13:51:15

Abertura da
sessão pública

09/06/2022
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

09/06/2022
14:15:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

09/06/2022
14:44:49 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 09/06/2022
15:06:38 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

09/06/2022
15:07:06

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/06/2022 às
15:28:00.

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 15:55 horas do
dia 09 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00039/2022 (SRP) 
 

Às 15:55 horas do dia 09 de junho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00039/2022, referente ao
Processo nº 0001096-77.2022, 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: Palete
Descrição Complementar: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN, Comprimento:
1,20 M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não
Reversível, Fixação Pneumática Pre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 88,9000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

09/06/2022
15:06:38

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO, APENAS UM
LICITANTE COM PROPOSTA. VALOR DA PROPOSTA ACIMA DO ESTIMADO. NÃO ACEITOU O
VALOR COTADO PELA ADMINISTRÇÃO NA FASE INTERNA.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.
Sr. Secretário de Administração
 
Reporto-me no presente para ratificar o fracasso do

Pregão 39/2022, com apresentação de uma única proposta.
O pregoeiro questionou sobre a possibilidade de

aceitação do valor estimado pela adminsitração na fase
interna, não obtendo êxito, considerando que o licitante não
aceitou reduzir valores, anexo eventos:

ATA 1086504
TERMO ADJ 1086506
 
Respeitosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/06/2022, às 16:05, 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
1086508 e o código CRC 10959CC3.

0001096-77.2022.6.02.8000 1086508v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos, pedindo vênia para

sugerir que o feito seja submetido à consideração superior da
Presidência, no sentido de homologar os atos praticados pelo
Sr. Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão Eletrônico nº
39/2022 (doc. 1086508), e autorizar a repetição do certame,
devendo a SEIC, previamente, reavaliar a estimativa da
despesa, a teor do que informado pelo Sr. Pregoeiro, no
Despacho 1086508.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2022, às 00:32, 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
1086825 e o código CRC D1F795FC.

0001096-77.2022.6.02.8000 1086825v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de junho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa Excelência,

informação prestada pelo Sr. Secretário de Administração, por
conduto do Despacho GSAD 1086825, dando conta do fracasso do
Pregão Eletrônico nº 39/2022, objetivando o registro de preços para
contratação de empresa especializada para confecção de paletes de
madeira, sendo necessária a homologação dos atos do Sr. Pregoeiro
(1086508) para que surtam seus efeitos legais.

 
Ressalto por oportuno, também, consoante noticiado no

aludido despacho, a necessidade de autorização da repetição do
certame, com a consequente revisão prévia da estimativa de preços.

 
Posta assim a questão, concluo os autos eletrônicos à

superior consideração de Vossa Excelência para a necessária e
competente deliberação, com a sugestão de que seja efetivada a
homologação dos atos praticados pelo Pregoeiro, que declarou
fracassado o Pregão nº 39/2022.

 
Outrossim, como também sugerido pelo Titular da SAD,

que seja autorizada a instrução com vistas à atualização da pesquisa
de preços, visando à repetição do certame.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/06/2022, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PROCESSO : 0001096-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS
ASSUNTO : Repetição de Pregão eletrônico

 

Decisão nº 2645 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI (1087009).

Dessarte, HOMOLOGO os atos do Sr.
Pregoeiro (1086508) , para que surtam seus efeitos
legais, 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 REPETIÇÃO do certame licitatório, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
o registro de preços para contratação de empresa especializada para
confecção de paletes de madeira, devendo, previamente, a
SEIC reavaliar a estimativa da despesa, conforme
Despacho 1086508. 

À Secretaria de Administração-SAD para, por sua unidade
competente, promover a instrução com vistas à atualização da
pesquisa de preços, visando à repetição do certame. 

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/06/2022, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1087296 e o código CRC B810650C.

0001096-77.2022.6.02.8000 1087296v8
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00039/2022 (SRP)

 
Às 15:04 horas do dia 13 de junho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001096-77.2022,
Pregão nº 00039/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Palete
Descrição Complementar: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN, Comprimento: 1,20
M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não Reversível,
Fixação Pneumática Pre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 88,9000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

09/06/2022
15:06:38 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO, APENAS
UM LICITANTE COM PROPOSTA. VALOR DA PROPOSTA ACIMA DO ESTIMADO. NÃO

ACEITOU O VALOR COTADO PELA ADMINISTRÇÃO NA FASE INTERNA.

Homologado 13/06/2022
15:04:14

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
Remeto os autos à COMAP, para instruir a

repetição do certame, na forma autorizada pela Presidência,
na Decisão 2645 (doc. 1087296).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2022, às 15:32, 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
1088243 e o código CRC C43A36CF.

0001096-77.2022.6.02.8000 1088243v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
 
 
Diante da informação do pregoeiro, referente ao

fracasso do Pregão Eletrônico nº 39/2022, 1074095, cujo
objeto é o registro de preço para contratação de empresa
especializada para fornecimento eventual de paletes de
madeira, Despacho PREG 1086508, encaminho os presentes
autos à SPLOG, para revisão das especificações técnicas, caso
entenda necessário.

 
Após, à SEIC, para avaliação da pertinência em

atualizar a pesquisa de preços.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 15/06/2022, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089825 e o código CRC E7E850DC.

0001096-77.2022.6.02.8000 1089825v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.
À COMAP,
(Em paralelo, à SEIC, para prosseguimento do

processo),
(Em paralelo à CSELE, para ciência)
 
Sra. Coordenadora,
 
Em atenção ao despacho COMAP 1089825, informo

que, dada a particularidade das dimensões de nossa
estante porta-paletes, bem como as condições de nosso galpão
de armazenamento e dos materiais a serem armazenados nos
paletes, entendemos, s.m.j., que as especificações técnicas
estão condizentes com nossas necessidades, não sendo
necessárias alterações.

Desta forma, conforme orientado no referido
despacho, seguem os autos à SEIC, para continuidade.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 17/06/2022, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1090989 e o código CRC 2FB6FC6D.

0001096-77.2022.6.02.8000 1090989v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada

para fornecimento eventual de paletes de madeira, mediante
registro de preço, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas em Termo de Referência
- 1030027.

Vieram os autos para avaliação da pertinência
na atualização da pesquisa de preços, em razão do fracasso
do  Pregão Eletrônico nº 39/2022, 1074095 - Despacho
COMAP (1089825).

Para tanto, efetuamos pesquisa na plataforma
Banco de Preços, buscando-se propostas vencedoras de
licitações de objeto semelhante, bem como buscamos em
páginas eletrônicas de lojas especializadas, afastando-se os
valores mais distantes do menor lance ofertado no citado
pregão, resultando em um valor médio total no montante de 
R$ 42.490,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e noventa
reais), a seguir:

Paletes
Empresa Valor

Libra – Banco de Preço R$ 200,00
Nomar – Banco de Preço R$ 100,00

Leroy R$ 124,90
Valor médio unitário R$ 141,63

Quantidade 300
Valor médio total R$ 42.490,00
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/06/2022, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1092359 e o código CRC 08A69CA1.

0001096-77.2022.6.02.8000 1092359v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de paletes de

madeira, mediante sistema de registro de preços, de acordo com o
Termo de Referência SPLOG 1030027.

 
Referida aquisição já passou por um processo licitatório,

Pregão Eletrônico nº 39/2022, 1074095, que restou fracassado, visto
a impossibilidade de aceitação, pelos licitantes, dos valores
estimados pela administração, conforme informa o pregoeiro no
Despacho PREG 1086508.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 1069836, bem como a atualização da pesquisa de
preços, Despacho SEIC 1092359.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

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

 
Concomitantemente, à SAD para autorização ou dispensa

de IRP, tendo em vista que a primeira divulgação restou
deserta, 1049687.

 
Atenciosamente.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093476 e o código CRC 4B87AA76.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.
Acolho a proposição veiculada no Despacho

COMAP 1093476 e devolvo os autos à SLC, dispensando a
divulgação da IRP, na forma sugerida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2022, 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
1093581 e o código CRC AE24D2FF.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002222 

  
PROCESSO Nº: 0001096-77.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2022 
Horário Abertura: xx horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

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

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, contado 
a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com pode-

res expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

cesso de dissolução ou liquidação; 

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

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

trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 

assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramen-

to vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

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

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

seus arts. 42 a 49; 

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

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico  - REPITIÇÃO (1093939)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 190



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
guimento 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 propos-

ta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-

primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

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

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

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

tante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para reali-

zação das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadas-

trais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, de-

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassi-

ficação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitan-

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

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pú-

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

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

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

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

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

tes dos sistemas. 

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

mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhis-

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

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

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

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

nexão. 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso pú-

blico após o encerramento do envio de lances. 

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

desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado; 

c) Quantitativo ofertado para o item, que deverá ser igual ao quantitativo total 

estimado para Registro de Preços desta Licitação. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

da data de sua apresentação. 

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por par-

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

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de pra-

zo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos ter-

mos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos res-

ponsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso ve-

rificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

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

mente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Prego-

eiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusiva-
mente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimen-
to e do valor consignado no registro. 

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofer-

tado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordena-

rá os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

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

teriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

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

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

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

eletrônico utilizado para divulgação. 

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

neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrôni-

co dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-

caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o me-

lhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições dife-

rentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanha-

da pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negocia-

ção realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o dispos-

to no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassifica-

ção. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item ora licitado é de R$ 141,63 
(cento e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), que de modo algum 
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisó-

rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mer-

cado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licita-

ção não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materi-

ais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital comple-

mentar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação es-

crita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, mode-

lo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exem-

plo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 

for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ul-

terior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: 
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de 
planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

9.7.1. O licitante vencedor deverá apresentar ainda, no prazo de 2h (duas horas), a 
partir da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo 
Instituto de Meio Ambiente. 
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9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

10 – DA HABILITAÇÃO. 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual des-

cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-

rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indire-

tas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassi-

ficação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilita-

ção técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
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10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condi-

ções exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data pre-

vista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou enca-

minhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 

atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 
à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprova-

da a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-

ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-

da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-

mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-

cumento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-

ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-

creto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-

ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

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 negati-

va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pe-

lo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o ob-

jeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitan-

te, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-

zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ina-

bilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de peque-

no porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ain-

da que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto 

no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

no cadastro de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço pa-

trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-

balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empre-

sa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulariza-

ção. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administra-

ção pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justi-

ficativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanes-

centes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se ou-

tra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habi-

litação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que ven-

ceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pe-

na de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habili-

tação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja re-

tirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescen-

tes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assina-

da e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o quantitativo ofertado para o item que deverá ser igual ao quantitati-

vo total estimado para o registro de preços; 

e) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-

lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalece-

rão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-

te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será con-

cedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a inten-

ção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
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verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais lici-

tantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispen-

sáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

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 lici-

tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-

lente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedia-

tamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-

ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 25.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 
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14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 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 previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e de-

verá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 

 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3.    Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a 
ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., 
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se 
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema 
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado. 

 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços 
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 
64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4.  É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de 
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado. 
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16.5.   A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6.    A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro 
do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7.   A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho 
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8.   Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a 
autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, 
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não 
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo 
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
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16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e 
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da 
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, 
conforme subitem 16.15. 

 
17.2.  São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos 
bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega 
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora. 

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 
o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2.  São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
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e) Fornecer, junto com o material confeccionado, a Nota Fiscal discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites 
e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa; 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de 
proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 

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. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de 
registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 
7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1.  Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
Avenida Fernandes Lima, nº 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com 
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 
 
20.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de 
referência; 

 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as 
conferências necessárias e consequente aceitação. 

 
20.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.  O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
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aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 

 

21.2.   Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3.   As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
21.4  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
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ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo con-
tratual, na hipótese de atraso injustificado; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente 
do contrato; 

 

21.4.1.  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
21.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

 
21.4.4.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

 
21.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7.     O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
21.8.     Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
21.9.    Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor 
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas 
de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.    Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6.   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 

 
24 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
24.1.  O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo de 2h (duas horas), a 
partir da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo Instituto 
de Meio Ambiente. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-

ca observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua valida-

de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-

buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-

tação. 

25.5.   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. 

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.   O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8.          Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.9.          Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
25.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
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CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
25.12.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens e valores máximos estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

 
Maceió/AL, xx de xxxx de 2022. 

 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Quadro Resumo 

1. Objeto 

Registro de preço para contratação de empresa especializada para 
fornecimento eventual de paletes de madeira, de acordo com as 
quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de 
Referência 

2. Quantidades 
estimadas 

Conforme descritas neste Termo de Referência. 

3. Especificação 
do Objeto 

Conforme descritos neste Termo de Referência. 

4. Justificativa 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes 
para armazenar adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de 
Alagoas em virtude do aumento do número de unidades mantidas 
neste Regional, bem como substituição dos que encontram-se 
atualmente danificados. 

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência. 

6. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência. 

8. Unidade 
Gestora/ 
Fiscalizadora 

Gestão: (A ser definido). 

Fiscalização: A cargo do Chefe da Seção de Provisão e Logística de 
Equipamentos Eleitorais ou de seu substituto legal, em caso de 
ausências. 

 

Especificações da Contratação 

Registro de preço para eventual aquisição de paletes de madeira, com tamanho 

personalizado, para utilização no armazenamento de urnas eletrônicas, suprimentos e 

materiais relacionados. 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento 

eventual de paletes, confeccionados de acordo com as características técnicas 

especificadas neste termo de referência, para manuseio através de paleteiras manuais 

(transpaletes) ou empilhadeiras. 
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2. QUANTIDADE 

2.1. Quantidade total de 300 (trezentas) unidades, com pedido inicial de 150 (cento e 

cinquenta) destes e eventuais pedidos subsequente em lotes de no mínimo 50 unidades. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Características técnicas 

Tipo do palete 
Palete face dupla, não reversível, com duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores 

Material Eucalipto ou Pinus. 

Critério de 
Sustentabilidade 

Apresentação de Licença de Operação emitida pelo IMA. 

Capacidade de 
carga 

Carga dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de 
1.200 kg 

Dimensões gerais 
Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A), com 
vão-livre de 100 mm de altura nas duas faces menores 

Composição da 
face superior 

Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x 99 
mm x 19 mm (C x L x A), montados com separação média entre 
as pranchas de 44 mm 

Blocos de apoio 
Três blocos de madeira, cada um medindo 1.100 mm x 60 mm x 
100 mm (C x L x A), montados com separação média entre os 
blocos de 410 mm; 

Montagem 

Utilização de no mínimo 48 pregos espiral (tamanho 2,8 x 55 mm 
ou similar, desde que garantida a fixação para a utilização em 
questão) para fixação das pranchas da face superior nos blocos 
de apoio, sendo dois a cada ponto de contato das pranchas com 
os blocos de apoio. 

Margem de erro 2% para todas as medidas 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes para armazenar 

adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas. A quantidade precisa ser 

complementada em virtude do aumento do número de urnas eletrônicas que deverão ser 

armazenadas e mantidas pelo TRE-AL após remanejamento realizado pelo TSE (0007113-

66.2021.6.02.8000), bem como substituição dos paletes atualmente em uso que se 

encontram danificados. 
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O tamanho necessita ser padronizado em virtude do espaço disponível para 

armazenamento em nossas estantes porta-paletes. Caso utilizássemos o tamanho padrão 

1x1,20m, perderíamos aproximadamente 20 (vinte) centímetros de área de manobra para 

movimentação em cada corredor, o que dificultaria a utilização de nossas empilhadeiras e 

inviabilizaria a utilização dos níveis suspensos de nossa estante porta palete. 

 

5. LOCAL DE ENTREGA 

Os paletes deverão ser entregues nas dependências do Fórum Eleitoral 

Desembargador Moura Castro, localizado na Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, 

Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de expediente normal da unidade, ou em outra data 

e horário previamente combinados com os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística 

de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

  

6. PRAZO DE ENTREGA 

A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe de Seção, em 18/03/2022, 

às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL 

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

- Tipo do palete: Palete face 
dupla, não reversível, com 
duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores; 

- Material: Eucalipto ou Pinus; 

- Capacidade de carga: Carga 
dinâmica mínima de 400 kg e 

carga estática mínima de 
1.200 kg; 

- Dimensões gerais: Palete 
medindo 1.100mm x 

1.000mm x 119 mm (C x L x 
A), com vão-livre de 100 mm 

de altura nas duas faces 
menores; 

- Composição da face 
superior: Oito pranchas de 

madeira, cada uma medindo 
1.000 mm x 99 mm x 19 mm 

(C x L x A), montados com 
separação média entre as 

pranchas de 44 mm; 

- Blocos de apoio: Três blocos 
de madeira, cada um 

medindo 1.100 mm x 60 mm 
x 100 mm (C x L x A), 

montados com separação 
média entre os blocos de 410 

mm; 

- Montagem: Utilização de no 

mínimo 48 pregos espiral 

(tamanho 2,8 x 55 mm ou 

similar, desde que garantida 

a fixação para a utilização em 

questão) para fixação das 

pranchas da face superior 

Unid. 300 R$ 141,63 R$ 42.490,00 
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nos blocos de apoio, sendo 

dois a cada ponto de contato 

das pranchas com os blocos 

de apoio; 

- Margem de erro: 2% para 

todas as medidas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico  - REPITIÇÃO (1093939)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 217



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 
 

Processo nº 0001096-77.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº xx/2022 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento do item abaixo relacionado, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº xx/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, 
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 39/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do 
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 39/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 30 (trinta) dias corridos, 
contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da 
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos 
bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega 
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quan-
do solicitados pela licitante vencedora. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
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presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 
o interesse de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamen-
tos, bem como os dados bancários da empresa; 

f)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de 
proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 

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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
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corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com 
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

 
6.2. Os materiais  confeccionados serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de 
referência; 
 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as 
conferências necessárias e consequente aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 
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7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo con-
tratual, na hipótese de atraso injustificado; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente 
de contrato; 

 

7.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

7.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 

 
7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
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excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
8 - DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor 
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas 
de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
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8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no §1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.   O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado 
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 

duas vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas 
partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022 
 
Pelo TRE/AL: 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
À AJ-DG,
Com minuta de edital alterada quanto ao valor

estimado para aquisição.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/06/2022, às 11:34, 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
1093941 e o código CRC 8A4F23EF.
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PROCESSO : 0001096-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 850 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Trata-se de análise da minuta de edital de pregão
eletrônico, visando a repetição do certame, tendo em vista
que o Pregão Eletrônico nº 39/2022 foi  encerrado como
"licitação Fracassada" pelo pregoeiro (1086508), conforme se
observa da Ata 1086504.

 
O edital almeja o Registro de Preço para

contratação de empresa especializada para confecção de
paletes de madeira, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração, nos termos da instrução
contida neste procedimento.

 
Nos referidos autos, constam todas as peças

essenciais, já citadas no Parecer 595 (1067632) e no
Despacho AJ-DG (1069948), da lavra desta Assessoria Jurídica,
não havendo necessidade de aqui reproduzir os mesmos
termos de antes, razão pela qual ratificamos aquele
documento e acrescentamos os novos elementos a seguir.

 
Como informado pelo Senhor Pregoeiro (1086508),

a sesssão pública foi encerrada devido a apresentação de uma
única proposta em valor acima do estimado pela
Administração, lenado ao fracasso do procedimento.

 
A SLC inseriu nova minuta (1093939), nos mesmos

termos do edital anterior, apenas com o devido ajuste no valor
estimado para a aquisição.

 
Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição

de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação fracassada.

 
Assim, em complementação ao Parecer 595

(1067632) e ao Despacho AJ-DG (1069948), e nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria
Jurídica aprova a minuta do edital de licitação (1093939) na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando o Registro de Preço para contratação de empresa
especializada para confecção de paletes de madeira, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 23/06/2022, às 12:09, 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
1093984 e o código CRC 1004CB4D.

0001096-77.2022.6.02.8000 1093984v7
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CONCLUSÃO

Maceió, 27 de junho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração da repetição do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº
850/2022 (1093984), aprovando a nova Minuta de Edital do Pregão
(1093939), submeto o feito à superior consideração de Vossa
Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase externa do
presente certame, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o registro de preços
para contratação de empresa especializada para confecção de
paletes de madeira, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/06/2022, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094647 e o código CRC 17F5A974.
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PROCESSO : 0001096-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS
ASSUNTO : Autorização. Externo - Pregão Eletrônico

 

Decisão nº 2898 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1094647).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando o registro de preços para contratação de
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração,
conforme as especificações constantes no Termo de Referência
(1015712).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1093939), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 850 (1094647) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/06/2022, às 17:45, 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
1095050 e o código CRC A2C47AE5.
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2898, da

Presidência (doc. 1095050).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096096 e o código CRC F9C346F1.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5522//22002222  

  
PROCESSO Nº: 0001096-77.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 14 de julho de 2022 
Horário Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preço para contratação de empresa          
especializada para confecção de paletes de madeira, tudo de acordo com requisição promo-
vida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e de mais normas pertinentes. Aplicam-se 
ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para contratação de 
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para manuseio através de pa-
leteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas neste 
edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, contado 
a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com pode-

res expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magis-

trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 

assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramen-

to vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosse-
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guimento 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 propos-

ta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-

bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-

dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-

primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o lici-

tante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para reali-

zação das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadas-

trais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, de-

vendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassi-

ficação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitan-

temente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do 

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pú-

blica, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos nes-

te Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constan-

tes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a docu-

mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhis-

ta, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desco-

nexão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso pú-

blico após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 

desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado; 

c) Quantitativo ofertado para o item, que deverá ser igual ao quantitativo total 

estimado para Registro de Preços desta Licitação. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por par-

te dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de pra-

zo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos ter-

mos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos res-

ponsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso ve-

rificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que so-

mente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Prego-

eiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusiva-
mente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimen-
to e do valor consignado no registro. 

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofer-

tado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordena-

rá os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens an-

teriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-

po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

Edital do PE nº 52/2022 (1096335)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 237



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorri-

das vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrôni-

co dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-

caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o me-

lhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições dife-

rentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanha-

da pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negocia-

ção realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o dispos-

to no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassifica-

ção. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item ora licitado é de R$ 141,63 
(cento e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), que de modo algum 
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisó-

rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mer-

cado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licita-

ção não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materi-

ais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital comple-

mentar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação es-

crita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, mode-

lo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exem-

plo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 

for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ul-

terior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: 
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de 
planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

9.7.1. O licitante vencedor deverá apresentar ainda, no prazo de 2h (duas horas), a 
partir da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo 
Instituto de Meio Ambiente. 
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9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

10 – DA HABILITAÇÃO. 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual des-

cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-

rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indire-

tas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassi-

ficação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilita-

ção técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
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10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condi-

ções exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data pre-

vista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou enca-

minhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 

atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 
à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprova-

da a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-

ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-

da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-

mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-

cumento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-

ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-

creto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-

ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

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 negati-

va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pe-

lo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o ob-

jeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitan-

te, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-

zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ina-

bilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de peque-

no porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ain-

da que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto 

no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

no cadastro de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço pa-

trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-

balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empre-

sa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulariza-

ção. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administra-

ção pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justi-

ficativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanes-

centes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se ou-

tra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habi-

litação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que ven-

ceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pe-

na de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habili-

tação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja re-

tirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescen-

tes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assina-

da e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o quantitativo ofertado para o item que deverá ser igual ao quantitati-

vo total estimado para o registro de preços; 

e) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-

lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalece-

rão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-

te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será con-

cedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a inten-

ção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
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verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais lici-

tantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispen-

sáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

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 lici-

tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-

lente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedia-

tamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-

ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 25.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 
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14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 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 previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e de-

verá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 

 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3.    Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a 
ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., 
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se 
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema 
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado. 

 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços 
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 
64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4.  É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de 
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado. 
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16.5.   A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6.    A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro 
do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7.   A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho 
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8.   Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a 
autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, 
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não 
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo 
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
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16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e 
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da 
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, 
conforme subitem 16.15. 

 
17.2.  São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos 
bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega 
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora. 

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 
o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2.  São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
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e) Fornecer, junto com o material confeccionado, a Nota Fiscal discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites 
e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa; 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de 
proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 

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. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de 
registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 
7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1.  Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
Avenida Fernandes Lima, nº 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com 
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 
 
20.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de 
referência; 

 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as 
conferências necessárias e consequente aceitação. 

 
20.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.  O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
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aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 

 

21.2.   Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3.   As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
21.4  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
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ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo con-
tratual, na hipótese de atraso injustificado; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente 
do contrato; 

 

21.4.1.  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
21.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

 
21.4.4.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

 
21.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7.     O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
21.8.     Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
21.9.    Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor 
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas 
de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.    Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6.   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 

 
24 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
24.1.  O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo de 2h (duas horas), a 
partir da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo Instituto 
de Meio Ambiente. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-

ca observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua valida-

de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-

buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-

tação. 

25.5.   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. 

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.   O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8.          Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.9.          Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
25.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
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CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
25.12.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens e valores máximos estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

 
Maceió/AL, 30 de junho de 2022. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Quadro Resumo 

1. Objeto 

Registro de preço para contratação de empresa especializada para 
fornecimento eventual de paletes de madeira, de acordo com as 
quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de 
Referência 

2. Quantidades 
estimadas 

Conforme descritas neste Termo de Referência. 

3. Especificação 
do Objeto 

Conforme descritos neste Termo de Referência. 

4. Justificativa 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes 
para armazenar adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de 
Alagoas em virtude do aumento do número de unidades mantidas 
neste Regional, bem como substituição dos que encontram-se 
atualmente danificados. 

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência. 

6. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência. 

8. Unidade 
Gestora/ 
Fiscalizadora 

Gestão: (A ser definido). 

Fiscalização: A cargo do Chefe da Seção de Provisão e Logística de 
Equipamentos Eleitorais ou de seu substituto legal, em caso de 
ausências. 

 

Especificações da Contratação 

Registro de preço para eventual aquisição de paletes de madeira, com tamanho 

personalizado, para utilização no armazenamento de urnas eletrônicas, suprimentos e 

materiais relacionados. 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento 

eventual de paletes, confeccionados de acordo com as características técnicas 

especificadas neste termo de referência, para manuseio através de paleteiras manuais 

(transpaletes) ou empilhadeiras. 
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2. QUANTIDADE 

2.1. Quantidade total de 300 (trezentas) unidades, com pedido inicial de 150 (cento e 

cinquenta) destes e eventuais pedidos subsequente em lotes de no mínimo 50 unidades. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Características técnicas 

Tipo do palete 
Palete face dupla, não reversível, com duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores 

Material Eucalipto ou Pinus. 

Critério de 
Sustentabilidade 

Apresentação de Licença de Operação emitida pelo IMA. 

Capacidade de 
carga 

Carga dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de 
1.200 kg 

Dimensões gerais 
Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A), com 
vão-livre de 100 mm de altura nas duas faces menores 

Composição da 
face superior 

Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x 99 
mm x 19 mm (C x L x A), montados com separação média entre 
as pranchas de 44 mm 

Blocos de apoio 
Três blocos de madeira, cada um medindo 1.100 mm x 60 mm x 
100 mm (C x L x A), montados com separação média entre os 
blocos de 410 mm; 

Montagem 

Utilização de no mínimo 48 pregos espiral (tamanho 2,8 x 55 mm 
ou similar, desde que garantida a fixação para a utilização em 
questão) para fixação das pranchas da face superior nos blocos 
de apoio, sendo dois a cada ponto de contato das pranchas com 
os blocos de apoio. 

Margem de erro 2% para todas as medidas 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes para armazenar 

adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas. A quantidade precisa ser 

complementada em virtude do aumento do número de urnas eletrônicas que deverão ser 

armazenadas e mantidas pelo TRE-AL após remanejamento realizado pelo TSE (0007113-

66.2021.6.02.8000), bem como substituição dos paletes atualmente em uso que se 

encontram danificados. 
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O tamanho necessita ser padronizado em virtude do espaço disponível para 

armazenamento em nossas estantes porta-paletes. Caso utilizássemos o tamanho padrão 

1x1,20m, perderíamos aproximadamente 20 (vinte) centímetros de área de manobra para 

movimentação em cada corredor, o que dificultaria a utilização de nossas empilhadeiras e 

inviabilizaria a utilização dos níveis suspensos de nossa estante porta palete. 

 

5. LOCAL DE ENTREGA 

Os paletes deverão ser entregues nas dependências do Fórum Eleitoral 

Desembargador Moura Castro, localizado na Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, 

Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de expediente normal da unidade, ou em outra data 

e horário previamente combinados com os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística 

de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

  

6. PRAZO DE ENTREGA 

A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe de Seção, em 18/03/2022, 

às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL 

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

- Tipo do palete: Palete face 
dupla, não reversível, com 
duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores; 

- Material: Eucalipto ou Pinus; 

- Capacidade de carga: Carga 
dinâmica mínima de 400 kg e 

carga estática mínima de 
1.200 kg; 

- Dimensões gerais: Palete 
medindo 1.100mm x 

1.000mm x 119 mm (C x L x 
A), com vão-livre de 100 mm 

de altura nas duas faces 
menores; 

- Composição da face 
superior: Oito pranchas de 

madeira, cada uma medindo 
1.000 mm x 99 mm x 19 mm 

(C x L x A), montados com 
separação média entre as 

pranchas de 44 mm; 

- Blocos de apoio: Três blocos 
de madeira, cada um 

medindo 1.100 mm x 60 mm 
x 100 mm (C x L x A), 

montados com separação 
média entre os blocos de 410 

mm; 

- Montagem: Utilização de no 

mínimo 48 pregos espiral 

(tamanho 2,8 x 55 mm ou 

similar, desde que garantida 

a fixação para a utilização em 

questão) para fixação das 

pranchas da face superior 

Unid. 300 R$ 141,63 R$ 42.490,00 
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nos blocos de apoio, sendo 

dois a cada ponto de contato 

das pranchas com os blocos 

de apoio; 

- Margem de erro: 2% para 

todas as medidas. 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 
 

Processo nº 0001096-77.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 52/2022 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento do item abaixo relacionado, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº 52/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, 
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do 
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 52/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 30 (trinta) dias corridos, 
contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da 
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos 
bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega 
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quan-
do solicitados pela licitante vencedora. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente Ata; 
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 
o interesse de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamen-
tos, bem como os dados bancários da empresa; 

f)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de 
proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 

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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
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Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com 
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

 
6.2. Os materiais  confeccionados serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de 
referência; 
 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as 
conferências necessárias e consequente aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 
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7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo con-
tratual, na hipótese de atraso injustificado; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente 
de contrato; 

 

7.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

7.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 

 
7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
8 - DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor 
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas 
de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
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encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no §1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.   O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado 
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 

duas vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas 
partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022 
 
Pelo TRE/AL: 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 

 
Pela Empresa: 
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Nº 123, sexta-feira, 1 de julho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato de termo Aditivo - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput;
Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006 ,
convertido no PAe 0007218-48.2015.4.01.8000.. Processo Administrativo PAe 0004572-
02.2014.4.01.8000. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Oitavo Termo Aditivo ao Credenciamento. Credenciado: Hospital Anchieta S/A.
Objeto: inclusão da Cláusula Quinta-A - Da Proteção dos Dados pelas Partes, em face da Lei
13.709/2018, e atualização das cláusulas do credenciamento 090/2008. Vigência desde
30/06/2022. Data da Assinatura 30/06/2022. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Luís Márcio Araújo Ramos, Administrado do
Hospital Anchieta S/A.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo AdministrativoResponsável Legal PAe 0004639-
30.2015.4.01.8000. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Apostila 15931863 ao Termo de Credenciamento 17/2009 da empresa Instituto
Taguatinguense de Odontologia S/C. Objeto: Alterar a Cláusula Oitava - Do Acréscimo e da
Supressão de Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Dalton Marinho Vieira, Responsável Legal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000292, emitida em 27/06/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: ALIA COM. E SERVS. DE SINALIZAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de troféus - Ata
n.º TRF2-ARP-2022/00024. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 5.253,50. Proc. nº TR F 2 - EO F -
2022/00002.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000286, emitida em 20/06/2022. Contratante: TRF- 2ª RG.
Contratada: Silvio Mancusi. Objeto: Renovação de assinatura anual do software 'Volare'
completo. Modalidade de Licitação: Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa: 339039.
Valor total do empenho: R$ 15.970,68. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00162.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 11/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
21/06/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para contração de empresa
especializada para o fornecimento de licenças do software Microsoft Visual Studio
Enterprise

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIDEC - 30/06/2022) 090029-20901-2022NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0011117-53.2022.4. Objeto: Aquisição de servidores de
redes de diferentes perfis para o ambiente de tecnologia da Justiça Federal da
3ª Região.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00020-2022. Entrega das Propostas:
a partir de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/07/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/06/2022) 90029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 207/2022. CONVENENTES: Tribunal
Regional Federal da 4ª Região e Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.
OBJETO: Renovação da cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações,
criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116
e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 01/07/2022 a 01/07/2027. P.A 11.1.000062598-0.
ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em 09/03/2022.

DES. FEDERAL RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Presidente

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 1954-85.2022.4.05. Objeto: Registro de preços para contratação
de empresa especializada para fornecimento de água mineral, com e sem gás, em garrafas
plásticas com capacidade de 350 a 500ml, nos Gabinetes e no Refeitório dos
Desembargadores Federais do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf.
Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00026-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de
divergência entre as especificações deste objeto descritas no Comprasgovernamentais e as
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/06/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 06/2022; Proc. SEI nº 0001237-96.2022.6.02.8000; PE nº 26/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 28/06/2022; Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos
de utensílios domésticos - Frigobares e Micro-ondas, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão
Participante; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 26/2022, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); LICICO M
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, Item 01, Midea, Unidade, 25,
R$ 1.280,00, R$ 32.000,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022

Processo Administrativo SEI nº 0002299-74.2022.6.02.8000
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 28/06/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 35/2022, que tem por objeto a
aquisição de material permanente -escadas, conforme especificações descritas no Termo
de Referência, adjudicado à empresa ARGOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
42.262.411/0001-03, vencedora do item 02, pelo melhor lance no valor total de R$
2.322,40 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos); e autorizou a
contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 30 de junho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004050-96.2022. Objeto: Registro de Preços de gêneros
alimentícios.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00053-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/07/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004366-12.2022. Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos
automotores de passeio, tipo sedan, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00055-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 15h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001096-77.2022. Objeto: Registro de Preço para contratação de
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para manuseio através de
paleteiras anuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no
edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00052-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2021NE000032
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 04/07/2022, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098487 e o código CRC E1CB2AF1.

0001096-77.2022.6.02.8000 1098487v1

Despacho SLC 1098487         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 276



01/06/22, 12:01 SEI/TRE-AL - 1077448 - Portaria Presidência

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1150701&infra_siste… 1/2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1077448 e o código
CRC DB731150.

0001649-61.2021.6.02.8000 1077448v7
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Pregão Eletrônico

70011 .522022 .6818 .5178 .355950

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00052/2022 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 14 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, 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 0001096-77.2022, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00052/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa
especializada para confecção de paletes de madeira, para manuseio através de paleteiras anuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.. 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: Palete
Descrição Complementar: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN, Comprimento: 1,20 M, Tipo: Pbr , Tipo
Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não Reversível, Fixação Pneumática Pre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 141,6300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Palete

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

11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL LTDA Sim Sim 300 R$ 200,0000 R$ 60.000,0000 14/07/2022 10:41:31
Marca: log 
Fabricante: log 
Modelo / Versão: PBR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN,
Comprimento: 1,20 M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não
Reversível, Fixação Pneumática Pre 
Porte da empresa: ME/EPP

45.393.047/0001-09 DJM COMERCIO LTDA Sim Sim 300 R$ 250,0000 R$ 75.000,0000 14/07/2022 12:33:45
Marca: JP 
Fabricante: JP 
Modelo / Versão: palete 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN,
Comprimento: 1,20 M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não
Reversível, Fixação Pneumática Pre 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 250,0000 45.393.047/0001-09 14/07/2022 14:00:01:113
R$ 200,0000 11.292.106/0001-22 14/07/2022 14:00:01:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

14/07/2022
14:01:51 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 14/07/2022
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

14/07/2022
14:30:57 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

14/07/2022
14:30:57 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 200,0000 e R$ 250,0000.

Encerramento 14/07/2022
14:35:58 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

14/07/2022
14:35:58 Item com etapa fechada encerrada.
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Recusa de
proposta

14/07/2022
14:53:27

Recusa da proposta. Fornecedor: BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, pelo melhor lance
de R$ 200,0000. Motivo: A empresa informou da impossibilidade de reduzir o valor ofertado.

Recusa de
proposta

14/07/2022
16:57:48

Recusa da proposta. Fornecedor: DJM COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 45.393.047/0001-09, pelo melhor lance
de R$ 250,0000. Motivo: A empresa informou da impossibilidade de reduzir o valor ofertado.

Cancelado no
julgamento

14/07/2022
16:58:25 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de valores com as empresas participantes.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 14/07/2022
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens
poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00

e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 14/07/2022

14:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 14/07/2022

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 14/07/2022
14:30:57

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 200,0000 e
R$ 250,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:35:57 do dia 14/07/2022.

Sistema 14/07/2022
14:35:58

O fornecedor da proposta no valor de R$ 200,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 14/07/2022
14:35:58

O fornecedor da proposta no valor de R$ 250,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 14/07/2022
14:35:58

O item 1 está encerrado.

Sistema 14/07/2022
14:42:07

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 14/07/2022
14:46:46

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª está acima do
estimado pela Administração, razão pela qual não é possível a aceitação. Questiono, aceita

negociar valores? Concorda com o valor de R$ 141,63?
11.292.106/0001-

22
14/07/2022
14:47:58

Infelizmente, não podemos reduzir o valor enviado.

Pregoeiro 14/07/2022
14:51:44

Para BML COMERCIAL LTDA - Agradeço. Tendo em vista que o valor ofertado por V.Sª encontra-se
acima do estimado pela Administração e conforme a sua resposta em não pode reduzir o valor,

iremos recusar a sua proposta.
Pregoeiro 14/07/2022

14:52:40
Para BML COMERCIAL LTDA - Agradeço a participação de V.Sª. Boa tarde.

Pregoeiro 14/07/2022
14:53:44

Para DJM COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª está acima do
estimado pela Administração, razão pela qual não é possível a aceitação. Questiono, aceita

negociar valores? Concorda com o valor de R$ 141,63?
Pregoeiro 14/07/2022

15:03:31
Para DJM COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª está acima do

estimado pela Administração, razão pela qual não é possível a aceitação. Questiono, aceita
negociar valores? Concorda com o valor de R$ 141,63?

Pregoeiro 14/07/2022
15:22:53

Para DJM COMERCIO LTDA - Conforme o 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 14/07/2022

15:36:20
Para DJM COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª está acima do

estimado pela Administração, razão pela qual não é possível a aceitação. Questiono, aceita
negociar valores? Concorda com o valor de R$ 141,63?

Pregoeiro 14/07/2022
15:51:42

Para DJM COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª está acima do
estimado pela Administração, razão pela qual não é possível a aceitação. Questiono, aceita

negociar valores? Concorda com o valor de R$ 141,63?
Pregoeiro 14/07/2022

15:51:52
Para DJM COMERCIO LTDA - Conforme o 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 14/07/2022

16:06:26
Para DJM COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª está acima do

estimado pela Administração, razão pela qual não é possível a aceitação. Questiono, aceita
negociar valores? Concorda com o valor de R$ 141,63?

Pregoeiro 14/07/2022
16:20:13

Para DJM COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. O valor ofertado por V.Sª está acima do
estimado pela Administração, razão pela qual não é possível a aceitação. Questiono, aceita

negociar valores? Concorda com o valor de R$ 141,63?
Pregoeiro 14/07/2022

16:21:54
Para DJM COMERCIO LTDA - Conforme o 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 14/07/2022

16:30:33
Para DJM COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Tendo em vista o silêncio de V.Sª em

responder aos questionamentos deste Pregoeiro, iremos determinar o prazo de 30 (trinta) minutos
para a sua resposta. Após esse prazo, sem a devida resposta, iremos recusar a sua proposta.

45.393.047/0001-
09

14/07/2022
16:32:55

Boa tarde!

45.393.047/0001-
09

14/07/2022
16:34:26

Senhores, considerando que estamos localizados no Sul do país e o alto custo do transporte, nosso
menor valor para este registro de preço é de R$ 230,00, condizente com as especificações do
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objeto querido por Vossas Senhorias.
45.393.047/0001-

09
14/07/2022
16:35:24

Peço desculpa pela demora, mas tivemos oscilações no sistema.

Pregoeiro 14/07/2022
16:52:47

Agradeço a sua atenção.

Pregoeiro 14/07/2022
16:55:14

Para DJM COMERCIO LTDA - Agradeço. Tendo em vista que o valor oferecido por V.Sª em R$
230,00 encontra-se ainda acima do estimado pela Administração e conforme a sua resposta em

não pode reduzir o valor, iremos recusar a sua proposta.
Pregoeiro 14/07/2022

16:55:30
Para DJM COMERCIO LTDA - Obrigado pela participação de V.Sª

Sistema 14/07/2022
16:58:25

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 14/07/2022
16:59:13

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/07/2022 às 17:30:00.

45.393.047/0001-
09

14/07/2022
17:31:58

Nós que agradecemos! Boa tarde!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 14/07/2022 12:39:28
Abertura da sessão

pública 14/07/2022 14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 14/07/2022 14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 14/07/2022 14:42:06 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 14/07/2022 16:58:25 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo 14/07/2022 16:59:13 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/07/2022 às 17:30:00.

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 17:33 horas do dia 14 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro
e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00052/2022 (SRP) 

Às 17:33 horas do dia 14 de julho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00052/2022, referente ao Processo nº 0001096-77.2022,
o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro
Resultado da Adjudicação. 
 
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 
 

Resultado da Adjudicação

 
Item: 1
Descrição: Palete
Descrição Complementar: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN, Comprimento: 1,20 M, Tipo: Pbr , Tipo
Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não Reversível, Fixação Pneumática Pre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 141,6300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
Cancelado no
julgamento

14/07/2022
16:58:25

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de valores com as empresas
participantes.

Fim do documento

Termo ADJUDICAÇÃO INFORMAÇÃO FRACASSO (1105745)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 282



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informo a V.Sª o fracasso do Pregão Eletrônico n.º

52/2022, tendo em vista que as 02 (duas) empresas participantes não
aceitaram a negociação com o valor estimado de R$ 141,63,
conforme Ata (1105743) e Termo de Adjudicação (1105745).

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/07/2022, 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
1105746 e o código CRC C9F75FDB.

0001096-77.2022.6.02.8000 1105746v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2022.
 
À Diretoria-Geral.

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à deliberação superior

de Vossa Senhoria, pedindo vênia para sugerir que o feito
evolua à Presidência para que sejam homologados os atos do
Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão Eletrônico nº
52/2022 (doc. 1105746), e autorizada a repetição do certame,
com a necessária revisão prévia da estimativa de preços,
tendo em conta as razões do fracasso, conforme registrado na
ata de evento nº. 1105743.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Secretário de
Administração Substituto, em 22/07/2022, às 07:52, 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
1109795 e o código CRC A329E691.

0001096-77.2022.6.02.8000 1109795v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 22 de julho de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa Excelência,

informação prestada pelo Sr. Secretário de Administração Substituto,
por conduto do Despacho GSAD 1109795, dando conta do fracasso do
Pregão Eletrônico nº 52/2022 (doc. 1105746), objetivando o Registro
de Preço para contratação de empresa especializada para confecção
de paletes de madeira, sendo necessária a homologação dos atos do
Sr. Pregoeiro para que surtam seus efeitos legais.

 
Ressalto por oportuno, também, consoante noticiado no

aludido despacho, a necessidade de autorização da repetição do
certame, com a necessária revisão prévia da estimativa de preços,
tendo em conta as razões do fracasso, conforme registrado na ata de
evento nº. 1105743.

 
Posta assim a questão, concluo os autos eletrônicos à

superior consideração de Vossa Excelência para a necessária e
competente deliberação, com a sugestão de que seja efetivada a
homologação dos atos praticados pelo Pregoeiro, que declarou
fracassado o Pregão nº 52/2022.

 
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 22/07/2022, às 13:37, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1110161 e o código CRC 398A61FD.
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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 : 0001096-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS

ASSUNTO : Homologação dos atos dos pregoeiros. Autorização de repetição do certame. Contratação de Empresa especializada na
confecção de palhetes de madeira.

 

Decisão nº 3233 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento da Senhora Diretora-
Geral em exercício no evento SEI (1110161) e com fulcro nas
informações do Secretário de Administração Substituto (1109795) e
Despacho PREG SEI (1105746), noticiando o fracasso do Pregão
Eletrônico n° 52/2022, que tinha por objeto o registro de preços para
contratação de empresa especializada para confecção de paletes de
madeira, HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos
termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em
que AUTORIZO a repetição do certame com a consequente revisão
prévia da estimativa de preços.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências
administrativas que se revelem necessárias ou recomendáveis à
consecução do feito.

 
Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Vice-presidente, no exercício da Presidência, em 02/08/2022, às 21:55,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112333 e o código CRC E231569F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
 
 
Diante da Decisão 3233, 1112333, encaminho os

presentes autos à SEIC, para revisão da pesquisa de preços.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/08/2022, às 19:42, 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
1118603 e o código CRC C05D7087.

0001096-77.2022.6.02.8000 1118603v1
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E-mail - 1118639

Data de Envio: 
  04/08/2022 09:06:18

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    edducorreia@hotmail.com
    bmlcomercial@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de Paletes de madeira. TREAL.

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir paletes de madeira, conforme especificações,
dimensões e demais detalhamentos constantes de Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2022, fracassado.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta de preço, que deverá ser encaminhada com cópia para
lisianacintra@gmail,com.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Edital_1096335_52___pe___Registro_de_Precos___contratacao_de_empresa_para_fornecimento_de_paletes_de_madeira___PA_0001096_77.2022___REPETICAO___assinado.pdf

E-mail SEIC 1118639         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 289



E-mail - 1119225

Data de Envio: 
  04/08/2022 15:59:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    joaquim@almeidaembalagens.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de Paletes de madeira. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir paletes de madeira, conforme
especificações,dimensões e demais detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    Termo_1088242_TH_PE_39_2022.pdf
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E-mail - 1119257

Data de Envio: 
  04/08/2022 16:11:54

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    ANXSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Aquisição de Paletes de madeira. TREAL

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir paletes de madeira, conforme
especificações,dimensões e demais detalhamentos constantes de Termo de Referência em anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    Termo_1088242_TH_PE_39_2022.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada

para fornecimento eventual de paletes de madeira, mediante
registro de preço, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas em Termo de Referência
- 1030027.

Vieram os autos para revisão da pesquisa de
preços, em razão do fracasso dos  Pregões Eletrônicos nº
39/2022 (1086504) e nº 52/2022 (1105743) - Despacho GSAD
(0118603).

Para tanto, efetuamos pesquisa na plataforma
Banco de Preços, buscando-se propostas vencedoras de
licitações de objeto semelhante, bem como buscamos em
páginas eletrônicas de lojas especializadas, utilizando-se
ainda, no intuito de melhor representar o valor do mercado,
as propostas apresentadas pelos licitantes no último certame,
resultando em um valor médio total no montante de  R$
75.225,75 (setenta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e
setenta e cinco centavos), a seguir:

Palete Madeira
Banco de Preços - 1120895 R$ 200,00

Americanas - 1120897 R$ 303,01
Licitante 1 - 1105743 R$ 200,00
Licitante 2 - 1105743 R$ 300,00

Valor médio R$ 250,75
Quantidade 300

Valor médio total R$ 75.225,75
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/08/2022, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1120894 e o código CRC 89223B93.

0001096-77.2022.6.02.8000 1120894v1
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Cliente:

Tipo:

Site:

Dsiputa:

Quantidade R$ Unitário R$ Sub-Total

20 R$ 200,00 R$ 4.000,00

MODALIDADE DO FRETE: CIF - REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

PRAZO DE ENTREGA: PRONTA ENTREGA
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 90 DIAS
MADEIRA FUMIGADA: NÃO

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO
SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO: NÃO

RELAÇÃO DE ITENS DO ORÇAMENTO

Eletrõnico

38° BI DO EXÉRCITO

11/02/2022

Orçamento
EDITAL Nº 09/2021

 

www.comprasgovernamentais.gov.br

Ryam Ferreira

Libra Comércio38° BI DO EXÉRCITO

Eletrõnico

Descrição

ITEM 204 DO TERMO DE REFERÊNCIA

NOSSA DESCRIÇÃO
PALLET DE EUCALIPTO 1200 X 1000 MM

__________________________________ __________________________________

Palete de madeira, pinus ou eucalipto, de 1,18

até 1,20 metros por 1 metro.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

R$ 4.000,00Valor total do orçamento:

DATA DO ORÇAMENTO: 16/02/2022

Rua Albertino Loureiro, S/N, Itaparica, Aracruz, ES - CEP: 29.199-649
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contida nas
aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/08/2022, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1120918 e o código CRC B6C7140D.

0001096-77.2022.6.02.8000 1120918v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2022.
 
 
Diante da Decisão 3233, 1112333, que autoriza a

repetição do certame em questão, encaminho os presentes autos à
SLC, para confecção da minuta de edital.

 
Ressalto, por fim, que a pesquisa de preços foi atualizada,

conforme Despacho SEIC 1120894, em cumprimento à decisão
presidencial:

 
"... ao tempo em que AUTORIZO a repetição
do certame com a consequente revisão prévia
da estimativa de preços."
 

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/08/2022, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1121431 e o código CRC 331A3A43.

0001096-77.2022.6.02.8000 1121431v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  

  
MMIINNUUTTAA  

  
PROCESSO Nº: 0001096-77.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
Horário Abertura: XX horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preço para contratação de empresa          
especializada para confecção de paletes de madeira, tudo de acordo com requisição promo-
vida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e de mais normas pertinentes. Aplicam-se 
ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para contratação de 
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para manuseio através de pa-
leteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas neste 
edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade 
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, contado 
a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-

vos, na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com pode-

res expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magis-

trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 

assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramen-

to vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 

área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 
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a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosse-

guimento no certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a propos-

ta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-

bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-

dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-

primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o lici-

tante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para reali-

zação das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadas-

trais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, de-

vendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
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incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassi-

ficação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitan-

temente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do 

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pú-

blica, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos nes-

te Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constan-

tes dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a docu-

mentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhis-

ta, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desco-

nexão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso pú-

blico após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 

desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado; 

c) Quantitativo ofertado para o item, que deverá ser igual ao quantitativo total 

estimado para Registro de Preços desta Licitação. 
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7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por par-

te dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de pra-

zo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos ter-

mos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos res-

ponsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso ve-

rificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que so-

mente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Prego-

eiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusiva-
mente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimen-
to e do valor consignado no registro. 

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
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abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofer-

tado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordena-

rá os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens an-

teriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tem-

po real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorri-

das vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrôni-

co dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-

caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o me-

lhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições dife-

rentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanha-

da pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negocia-

ção realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamen-

to da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 

ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o dispos-

to no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassifica-

ção. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item ora licitado é de R$ 250,75 
(duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), que de modo algum vincula 
a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisó-

rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mer-

cado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licita-

ção não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materi-

ais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital comple-

mentar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação es-

crita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, mode-

lo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exem-

plo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 

for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ul-

terior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: 
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de 
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planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

 
9.7.1. O licitante vencedor deverá apresentar ainda, no prazo de 2h (duas horas), a 
partir da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo 
Instituto de Meio Ambiente. 

 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

10 – DA HABILITAÇÃO. 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual des-

cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-

rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indire-

tas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassi-

ficação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 
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10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilita-

ção técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condi-

ções exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data pre-

vista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou enca-

minhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 

atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, 

§3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 
à integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da ma-

triz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somen-

te em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprova-

da a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-

ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-

da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-

mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-

cumento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-

ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-

creto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-

ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

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 negati-

va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pe-

lo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o ob-

jeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitan-

te, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fa-

zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 
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apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ina-

bilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de peque-

no porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ain-

da que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto 

no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

no cadastro de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço pa-

trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-

balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empre-

sa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulariza-

ção. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administra-

ção pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justi-

ficativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanes-

centes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se ou-

tra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habi-

litação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que ven-

ceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pe-

na de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
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10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habili-

tação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja re-

tirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescen-

tes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no pra-

zo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assina-

da e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o quantitativo ofertado para o item que deverá ser igual ao quantitati-

vo total estimado para o registro de preços; 

e) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode-

lo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalece-

rão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamen-

to a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça víncu-

lo à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (1121961)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 312



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da lici-

tante 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) pre-

tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais lici-

tantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispen-

sáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

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 lici-

tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-

lente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedia-

tamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públi-

ca, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 25.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 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 previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e de-

verá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 

 

 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
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16.3.    Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a 
ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., 
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se 
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema 
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado. 

 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços 
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 
64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4.  É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de 
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
16.5.   A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6.    A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro 
do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7.   A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho 
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8.   Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a 
autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, 
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não 
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo 
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
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estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e 
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
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observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da 
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, 
conforme subitem 16.15. 

 
17.2.  São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos 
bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega 
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora. 

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
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idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 
o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2.  São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e) Fornecer, junto com o material confeccionado, a Nota Fiscal discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites 
e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa; 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de 
proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 

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. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de 
registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 
7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1.  Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
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corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
Avenida Fernandes Lima, nº 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com 
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 
 
20.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de 
referência; 

 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as 
conferências necessárias e consequente aceitação. 

 
20.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.  O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 
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j) cometer fraude fiscal. 

 

21.2.   Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3.   As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
21.4  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo con-
tratual, na hipótese de atraso injustificado; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente 
do contrato; 

 

21.4.1.  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
21.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

 
21.4.4.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

 
21.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7.     O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
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escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
21.8.     Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
21.9.    Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor 
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas 
de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.    Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
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Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6.   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 

 

 
24 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
24.1.  O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo de 2h (duas horas), a 
partir da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo Instituto 
de Meio Ambiente. 

 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão públi-

ca observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua valida-

de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-

buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-

tação. 

25.5.   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. 
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25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.   O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8.          Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.9.          Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
25.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
25.12.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens e valores máximos estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

Registro de preço para contratação de empresa especializada para 
fornecimento eventual de paletes de madeira, de acordo com as 
quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de 
Referência 

2. Quantidades 
estimadas 

Conforme descritas neste Termo de Referência. 

3. Especificação 
do Objeto 

Conforme descritos neste Termo de Referência. 

4. Justificativa 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes 
para armazenar adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de 
Alagoas em virtude do aumento do número de unidades mantidas 
neste Regional, bem como substituição dos que encontram-se 
atualmente danificados. 

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência. 

6. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência. 

8. Unidade 
Gestora/ 
Fiscalizadora 

Gestão: (A ser definido). 

Fiscalização: A cargo do Chefe da Seção de Provisão e Logística de 
Equipamentos Eleitorais ou de seu substituto legal, em caso de 
ausências. 

 

Especificações da Contratação 

Registro de preço para eventual aquisição de paletes de madeira, com tamanho 

personalizado, para utilização no armazenamento de urnas eletrônicas, suprimentos e 

materiais relacionados. 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento 

eventual de paletes, confeccionados de acordo com as características técnicas 

especificadas neste termo de referência, para manuseio através de paleteiras manuais 

(transpaletes) ou empilhadeiras. 

2. QUANTIDADE 
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2.1. Quantidade total de 300 (trezentas) unidades, com pedido inicial de 150 (cento e 

cinquenta) destes e eventuais pedidos subsequente em lotes de no mínimo 50 unidades. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Características técnicas 

Tipo do palete 
Palete face dupla, não reversível, com duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores 

Material Eucalipto ou Pinus. 

Critério de 
Sustentabilidade 

Apresentação de Licença de Operação emitida pelo IMA. 

Capacidade de 
carga 

Carga dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de 
1.200 kg 

Dimensões gerais 
Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A), com 
vão-livre de 100 mm de altura nas duas faces menores 

Composição da 
face superior 

Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x 99 
mm x 19 mm (C x L x A), montados com separação média entre 
as pranchas de 44 mm 

Blocos de apoio 
Três blocos de madeira, cada um medindo 1.100 mm x 60 mm x 
100 mm (C x L x A), montados com separação média entre os 
blocos de 410 mm; 

Montagem 

Utilização de no mínimo 48 pregos espiral (tamanho 2,8 x 55 mm 
ou similar, desde que garantida a fixação para a utilização em 
questão) para fixação das pranchas da face superior nos blocos 
de apoio, sendo dois a cada ponto de contato das pranchas com 
os blocos de apoio. 

Margem de erro 2% para todas as medidas 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes para armazenar 

adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas. A quantidade precisa ser 

complementada em virtude do aumento do número de urnas eletrônicas que deverão ser 

armazenadas e mantidas pelo TRE-AL após remanejamento realizado pelo TSE (0007113-

66.2021.6.02.8000), bem como substituição dos paletes atualmente em uso que se 

encontram danificados. 
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O tamanho necessita ser padronizado em virtude do espaço disponível para 

armazenamento em nossas estantes porta-paletes. Caso utilizássemos o tamanho padrão 

1x1,20m, perderíamos aproximadamente 20 (vinte) centímetros de área de manobra para 

movimentação em cada corredor, o que dificultaria a utilização de nossas empilhadeiras e 

inviabilizaria a utilização dos níveis suspensos de nossa estante porta palete. 

 

5. LOCAL DE ENTREGA 

Os paletes deverão ser entregues nas dependências do Fórum Eleitoral 

Desembargador Moura Castro, localizado na Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, 

Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de expediente normal da unidade, ou em outra data 

e horário previamente combinados com os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística 

de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

  

6. PRAZO DE ENTREGA 

A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe de Seção, 
em 18/03/2022, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL 

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

- Tipo do palete: Palete face 
dupla, não reversível, com 
duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores; 

- Material: Eucalipto ou Pinus; 

- Capacidade de carga: Carga 
dinâmica mínima de 400 kg e 

carga estática mínima de 
1.200 kg; 

- Dimensões gerais: Palete 
medindo 1.100mm x 

1.000mm x 119 mm (C x L x 
A), com vão-livre de 100 mm 

de altura nas duas faces 
menores; 

- Composição da face 
superior: Oito pranchas de 

madeira, cada uma medindo 
1.000 mm x 99 mm x 19 mm 

(C x L x A), montados com 
separação média entre as 

pranchas de 44 mm; 

- Blocos de apoio: Três blocos 
de madeira, cada um 

medindo 1.100 mm x 60 mm 
x 100 mm (C x L x A), 

montados com separação 
média entre os blocos de 410 

mm; 

- Montagem: Utilização de no 

mínimo 48 pregos espiral 

(tamanho 2,8 x 55 mm ou 

similar, desde que garantida 

a fixação para a utilização em 

questão) para fixação das 

pranchas da face superior 

nos blocos de apoio, sendo 

Unid. 300 R$ 250,75 R$ 75.225,75 
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dois a cada ponto de contato 

das pranchas com os blocos 

de apoio; 

- Margem de erro: 2% para 

todas as medidas. 
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ANEXO II 

  
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 
 

Processo nº 0001096-77.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento do item abaixo relacionado, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A 
do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, 
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do 
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) 
meses a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 30 (trinta) dias corridos, 
contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da 
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos 
bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega 
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quan-
do solicitados pela licitante vencedora. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente Ata; 
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar 
o interesse de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedien-
tes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a 
Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamen-
tos, bem como os dados bancários da empresa; 

f)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de 
proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da 
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em 
condição regular; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 

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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
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Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com 
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

 
6.2. Os materiais  confeccionados serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de 
referência; 
 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as 
conferências necessárias e consequente aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 
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7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo con-
tratual, na hipótese de atraso injustificado; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente 
de contrato; 

 

7.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

7.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 

 
7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
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as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
8 - DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor 
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas 
de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
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encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no §1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.   O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado 
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 

duas vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas 
partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022 
 
 
Pelo TRE/AL: 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 

 
 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2022.
À AJ-DG,
Com minuta de edital alterada quanto ao valor

estimado para aquisição.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 09/08/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1121963 e o código CRC 95143F2C.
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PROCESSO : 0001096-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. REPETIÇÃO CERTAME. LICITAÇÃO FRACASSADA. PALETES DE MADEIRA.

 

Parecer nº 1105 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Trata-se de análise da minuta de edital de pregão
eletrônico, visando a repetição do certame, tendo em vista
que o Pregão Eletrônico nº 52/2022 foi  encerrado como
"Licitação Fracassada" pelo pregoeiro (1105746), conforme se
observa da Ata 1105743.

 
O edital almeja o Registro de Preço para

contratação de empresa especializada para confecção de
paletes de madeira, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração, nos termos da instrução
contida neste procedimento.

 
Nos referidos autos, constam todas as peças

essenciais, já citadas no Parecer 595 (1067632) e no
Despacho AJ-DG (1069948), assim como no Parecer 850
(1093984) sobre a repetição do certame, da lavra desta
Assessoria Jurídica, não havendo necessidade de aqui
reproduzir os mesmos termos de antes, razão pela qual
ratificamos aqueles documentos e acrescentamos os novos
elementos a seguir.

 
Como informado pelo Senhor Pregoeiro (1105746),

a sesssão pública foi encerrada pois as 2 (duas) empresas
participantes não aceitaram negociar com o valor estimado
por essa Administração, de R$ 141,63 (cento e quarenta e um
reais e sessenta e três centavos), conforme Ata (1105743) e
Termo de Adjudicação (1105745), levando ao fracasso do
procedimento.

 
A SLC inseriu nova minuta (1121961), nos mesmos

termos do edital anterior, apenas com o devido ajuste no valor
estimado para a aquisição, após a revisão da estimativa dos
preços realizada pela SEIC (1120894), sendo o novo valor
médio unitário de R$ 250,75 (duzentos e cinquenta reais e
setenta e cinco centavos).

 
Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição

de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação fracassada.

 
Assim, em complementação aos Pareceres 595

(1067632) e 850 (1093984), e ao Despacho AJ-DG (1069948), e
nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93,
esta Assessoria Jurídica aprova a minuta do edital de licitação
(1121961), na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito no Edital e seus
Anexos, objetivando o Registro de Preço para contratação de
empresa especializada para confecção de paletes de madeira,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
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Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
09/08/2022, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 09/08/2022, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122054 e o código CRC 85226A5C.
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, que se trata de repetição de certame, com
aproveitamento integral dos elementos da licitação
fracassada, considerando o pronunciamento exarado pela Assessoria
Jurídica no Parecer AJ-DG nº 1115/2022 (1122054), aprovando a
Minuta de Edital (1121961), submeto o feito à superior consideração
de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando o Registro de Preços para contratação de
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/08/2022, às 19:40, 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
1122900 e o código CRC BBEAB67E.

0001096-77.2022.6.02.8000 1122900v1

Conclusão GDG 1122900         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 340



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 : 0001096-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS
ASSUNTO : Autorização. Fase Externa. Paletes de madeira.

 

Decisão nº 3469 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1122900).

Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, que se trata de repetição de certame, com
aproveitamento integral dos elementos da licitação fracassada, e,
considerando os pronuncimentos da Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral, por meio dos Pareceres nsº 595 (1067632), 850 (1093984),
1105/2022 (1122054) e Despacho AJ-DG (1069948), aprovando a
minuta do edital de licitação (1121961),   AUTORIZO, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com
suas posteriores alterações, a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando o Registro de Preços para
contratação de empresa especializada para confecção de paletes de
madeira, conforme especificações e condições ali assentadas, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração
deste TRE/AL.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da referida minuta  e demais medidas
cabíveis.

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/08/2022, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123789 e o código CRC 27AA29B9.
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DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2022.
À SLC, para necessárias medidas para divulgação

do aviso de licitação, na forma autorizada pela Presidência, na
Decisão 3469 (doc. 1123789).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/08/2022, 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
1124267 e o código CRC 32E6C848.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2022 

 

PROCESSO Nº: 0001096-77.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 31 de agosto de 2022 
Horário Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Li-
citações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preço para contratação de empresa          es-
pecializada para confecção de paletes de madeira, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), e de mais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital 
e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preço para contratação de 
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para manuseio através de pale-
teiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas neste edi-
tal e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada 
no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após 
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço 
registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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3 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, contado 
a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pe-

queno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistra-

dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, as-

sim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 

encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e em-

presas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 
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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 obri-

gatoriedade 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 de-

gradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumpri-

mento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-

vistas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o lici-

tante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do li-

citante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realiza-

ção das transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do prove-

dor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decor-

rentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incor-

reção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassifi-

cação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitante-

mente 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 pú-

blica, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes 

dos sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documen-

tação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-

xão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a pro-

posta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor clas-

sificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

6.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 

desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, pre-

valecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema ele-

trônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado; 

c) Quantitativo ofertado para o item, que deverá ser igual ao quantitativo total 

estimado para Registro de Preços desta Licitação. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos pre-

videnciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocor-

rência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, con-

tenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que so-

mente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Prego-

eiro e os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusiva-
mente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento 
e do valor consignado no registro. 

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofer-

tado e registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado aten-

der às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens ante-

riores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-

prio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. 
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8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrô-

nico utilizado para divulgação. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, su-

cessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos pre-

vista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-

caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o me-

lhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições dife-

rentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação reali-

zada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando neces-

sários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua pro-

posta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item ora licitado é de R$ 250,75 
(duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), que de modo algum vincula 
a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisó-

rios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e insta-

lações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital comple-

mentar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação es-

crita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo 

de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o 

caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: 
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 

 
9.7.1. O licitante vencedor deverá apresentar ainda, no prazo de 2h (duas horas), a 
partir da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo 
Instituto de Meio Ambiente. 
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9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a pro-

posta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habi-

litação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

10 – DA HABILITAÇÃO. 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante de-

tentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descum-

primento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrên-

cias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassifi-

cação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será ve-

rificada 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. 
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10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condi-

ções exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data pre-

vista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encami-

nhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atu-

alizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, ex-

ceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos medi-
ante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferen-

tes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-

mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-

mento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-

ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-

creto de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as al-

terações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-

ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas ad-

ministrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Porta-

ria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 

da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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 Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o ob-

jeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regu-

laridade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabi-

litação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a docu-

mentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 

4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pre-

tenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple-

mentar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro 

de contribuintes estadual e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e traba-

lhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as 

demais exigências do edital. 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previs-

tas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra lici-

tante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será conce-

dido o mesmo prazo para regularização. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver con-

correndo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilita-

ção cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu 

às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilita-

ção, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja reti-

rada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 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 quantitativo ofertado para o item que deverá ser igual ao quantitativo 

total estimado para o registro de preços; 

e) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expres-

sos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-

derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo 

à proposta de outro licitante. 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos com-

plementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
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importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais lici-

tantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispen-

sáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

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 lici-

tante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equiva-

lente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedia-

tamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 

14.1.  Até 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 25.11 deste 
Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos respon-

sáveis 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 de-

verá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vin-

cularão os participantes e a administração. 

 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1.  Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 

 

 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3.    Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a 
ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., 
podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere 
o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal 
como previsto no art. 26 do decreto acima citado. 

 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços 
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 
64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4.  É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de 
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado. 
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16.5.   A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6.    A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro 
do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7.   A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8.   Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
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16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor 
da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem 
de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 
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g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da 
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, 
conforme subitem 16.15. 

 
17.2.  São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

 
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obri-
gações dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega 
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora. 

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1.  São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o 
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2.  São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notifi-
cações enviadas pelo TRE/AL; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
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e) Fornecer, junto com o material confeccionado, a Nota Fiscal discriminada de 
acordo com a Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites 
e pagamentos, bem como os dados bancários da empresa; 

f) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de 
proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 

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. 

 
19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal 
de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
20.1.  Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
Avenida Fernandes Lima, nº 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57052-045, no horário de 
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com os 
responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 
 
20.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 

 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as 
conferências necessárias e consequente aceitação. 

 
20.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.  O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
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20.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.     O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 

 

21.2.   Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3.   As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
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(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra-
tual, na hipótese de atraso injustificado; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente 
do contrato; 

 

21.4.1.  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
21.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

 
21.4.4.   Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
21.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6.  Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7.     O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
21.8.     Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
21.9.    Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
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índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1.  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado 
para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos 
Fiscais e Previdenciários. 
 
22.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3.      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5.    Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6.   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
23.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
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167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 

 

 
24 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
24.1.  O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo de 2h (duas horas), a partir 
da solicitação do pregoeiro, pelo sistema   Licença de Operação emitida pelo Instituto de Meio 
Ambiente. 

 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurí-

dica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.4.   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrata-

ção. 

25.5.   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, inde-

pendentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.   O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

25.8.          Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.9.          Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.10.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
no TRE/AL. 
 
25.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
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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25.12.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificações dos itens e valores máximos estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, 16 de agosto 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 

Registro de preço para contratação de empresa especializada para 
fornecimento eventual de paletes de madeira, de acordo com as 
quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de 
Referência 

2. Quantidades 
estimadas 

Conforme descritas neste Termo de Referência. 

3. Especificação 
do Objeto 

Conforme descritos neste Termo de Referência. 

4. Justificativa 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes 
para armazenar adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de 
Alagoas em virtude do aumento do número de unidades mantidas 
neste Regional, bem como substituição dos que encontram-se 
atualmente danificados. 

5. Prazos Conforme descritos neste Termo de Referência. 

6. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

7. Locais Conforme descritos neste Termo de Referência. 

8. Unidade 
Gestora/ 
Fiscalizadora 

Gestão: (A ser definido). 

Fiscalização: A cargo do Chefe da Seção de Provisão e Logística de 
Equipamentos Eleitorais ou de seu substituto legal, em caso de 
ausências. 

 

Especificações da Contratação 

Registro de preço para eventual aquisição de paletes de madeira, com tamanho 

personalizado, para utilização no armazenamento de urnas eletrônicas, suprimentos e 

materiais relacionados. 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento 

eventual de paletes, confeccionados de acordo com as características técnicas especificadas 

neste termo de referência, para manuseio através de paleteiras manuais (transpaletes) ou 

empilhadeiras. 

2. QUANTIDADE 
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2.1. Quantidade total de 300 (trezentas) unidades, com pedido inicial de 150 (cento e 

cinquenta) destes e eventuais pedidos subsequente em lotes de no mínimo 50 unidades. 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Características técnicas 

Tipo do palete 
Palete face dupla, não reversível, com duas entradas, com fendas 
nas duas faces menores 

Material Eucalipto ou Pinus. 

Critério de 
Sustentabilidade 

Apresentação de Licença de Operação emitida pelo IMA. 

Capacidade de 
carga 

Carga dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de 
1.200 kg 

Dimensões gerais 
Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A), com 
vão-livre de 100 mm de altura nas duas faces menores 

Composição da 
face superior 

Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x 99 
mm x 19 mm (C x L x A), montados com separação média entre 
as pranchas de 44 mm 

Blocos de apoio 
Três blocos de madeira, cada um medindo 1.100 mm x 60 mm x 
100 mm (C x L x A), montados com separação média entre os 
blocos de 410 mm; 

Montagem 

Utilização de no mínimo 48 pregos espiral (tamanho 2,8 x 55 mm 
ou similar, desde que garantida a fixação para a utilização em 
questão) para fixação das pranchas da face superior nos blocos 
de apoio, sendo dois a cada ponto de contato das pranchas com 
os blocos de apoio. 

Margem de erro 2% para todas as medidas 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Necessidade de complementar o quantitativo necessário de paletes para armazenar 

adequadamente as urnas eletrônicas do Tribunal de Alagoas. A quantidade precisa ser 

complementada em virtude do aumento do número de urnas eletrônicas que deverão ser 

armazenadas e mantidas pelo TRE-AL após remanejamento realizado pelo TSE (0007113-

66.2021.6.02.8000), bem como substituição dos paletes atualmente em uso que se encontram 

danificados. 
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O tamanho necessita ser padronizado em virtude do espaço disponível para armazenamento 

em nossas estantes porta-paletes. Caso utilizássemos o tamanho padrão 1x1,20m, 

perderíamos aproximadamente 20 (vinte) centímetros de área de manobra para 

movimentação em cada corredor, o que dificultaria a utilização de nossas empilhadeiras e 

inviabilizaria a utilização dos níveis suspensos de nossa estante porta palete. 

 

5. LOCAL DE ENTREGA 

Os paletes deverão ser entregues nas dependências do Fórum Eleitoral 

Desembargador Moura Castro, localizado na Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, 

Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de expediente normal da unidade, ou em outra data 

e horário previamente combinados com os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística 

de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

  

6. PRAZO DE ENTREGA 

A entrega deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe de Seção, 
em 18/03/2022, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL 

REGISTRADO 

VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

- Tipo do palete: Palete face dupla, 
não reversível, com duas entradas, 

com fendas nas duas faces menores; 

- Material: Eucalipto ou Pinus; 

- Capacidade de carga: Carga 
dinâmica mínima de 400 kg e carga 

estática mínima de 1.200 kg; 

- Dimensões gerais: Palete medindo 
1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x 
L x A), com vão-livre de 100 mm de 

altura nas duas faces menores; 

- Composição da face superior: Oito 
pranchas de madeira, cada uma 

medindo 1.000 mm x 99 mm x 19 
mm (C x L x A), montados com 

separação média entre as pranchas 
de 44 mm; 

- Blocos de apoio: Três blocos de 
madeira, cada um medindo 1.100 

mm x 60 mm x 100 mm (C x L x A), 
montados com separação média 

entre os blocos de 410 mm; 

- Montagem: Utilização de no mínimo 

48 pregos espiral (tamanho 2,8 x 55 

mm ou similar, desde que garantida 

a fixação para a utilização em 

questão) para fixação das pranchas 

da face superior nos blocos de apoio, 

sendo dois a cada ponto de contato 

das pranchas com os blocos de 

apoio; 

- Margem de erro: 2% para todas as 

medidas. 

Unid. 300 R$ 250,75 R$ 75.225,75 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  
 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022 
 

Processo nº 0001096-77.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 80/2022 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, resolve 
registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada 
em …..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento 
do item abaixo relacionado, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº 80/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos) do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 
2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, 
e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 80/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do 
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 80/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses 
a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de até 30 (trinta) dias corridos, 
contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. TOTAL 
REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 
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4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor 
da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem 
de classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente 
Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) 
quanto ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da 
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 

 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obri-
gações dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega 
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos; 

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na 
presente Ata; 
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação 
da presente Ata; 

 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam 
compatíveis com o regime de direito público; 

 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a 
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o 
interesse de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos; 

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notifi-
cações enviadas pelo TRE/AL; 

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

e) Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota 
de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos, bem 
como os dados bancários da empresa; 

f)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamentos de 
proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do 
material, incluindo as entregas feitas por transportadora; 

h) 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; 

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 

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. 

 
6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias 
corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na 
Avenida Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.052-045, no horário de expediente 
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normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com os responsáveis 
pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

 
6.2. Os materiais  confeccionados serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 
 
b) definitivamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, após as 
conferências necessárias e consequente aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite 
ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu recebimento 
recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir o produto 
adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) causar o atraso na execução do objeto; 

e) não mantiver a proposta; 

f) falhar na execução do contrato; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

i) declarar informações falsas; e 

j) cometer fraude fiscal. 

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
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sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra-
tual, na hipótese de atraso injustificado; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente 
de contrato; 

 

7.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 

7.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa. 

 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 

 
7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração. 
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
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7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 
86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 
 
7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
8 - DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da 
respectiva Nota Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado 
para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos 
Fiscais e Previdenciários. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de acordo 
com o disposto no §1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.   O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado 
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 

duas vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas 
partes. 

 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022 
 
Pelo TRE/AL: 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 
Pela Empresa: 
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Nº 156, quarta-feira, 17 de agosto de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0005139-08.2016.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.013.15.2017 ao
Contrato nº 04.013.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERV I ÇO S
LTDA, CNPJ nº 07.432.517/0001-07; Objeto: redução de 34,68% do quantitativo do valor
estimado, a partir de 01/07/2022; Fundamento Legal: artigo 65, inciso I, alínea "b" e
parágrafo 2º da Lei nº 8.666/1993; Data de assinatura: 15/08/2022; Vigência: a partir da
data de sua assinatura; Valor do decréscimo: R$ 606.274,77; Procedimento Licitatório:
Pregão Eletrônico nº 008/2017; Signatários: pelo Contratante, Dra. Marisa Ferreira dos
Santos, Desembargadora Federal Presidente, e pela Contratada, Srs. Vittorio Danesi e
Fernando José Coutinho Martins, Diretores.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0025428-49.2022.4.03.8000; Objeto: Aquisição de munições menos letais
calibre 12; Contratada: Condor S/A Indústria Química (CNPJ nº 30.092.431/0001-96); Valor
Total: R$41.380,00 (quarenta e um mil trezentos e oitenta reais); Fundamento Legal: Artigo
25, inciso I, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0027203-02.2022.4.03.8000; Objeto: Contratação de uma turma do "Curso
de Access Intermediário" e uma turma do "Curso de Access Avançado", para até 10
participantes cada, na modalidade online ao vivo; Contratada: Barcino Treinamento e
Gestão Ltda. (CNPJ nº 12.654.453/0001-10); Valor Total: R$ 9.690,00 (nove mil seiscentos
e noventa reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso
VI, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0002217-78.2022.4.03.8001; Objeto: Renovação da assinatura anual da
Biblioteca Digital Fórum; Contratada: Editora Fórum Ltda. (CNPJ nº 41.769.803/0001-92);
Valor Total: R$63.488,00 (sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto
Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora
Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 2036-19.2022.4.05. Objeto: Contratação de serviços técnicos
profissionais de Arquitetura e Engenharia para elaboração dos projetos básicos e
executivos e planilhas orçamentárias de referência para a reforma do prédio da Ampliação
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/08/2022
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf. Ministro Djaci Falcão, Bairro
do Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00034-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 17/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 31/08/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não
será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no
Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão
estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/08/2022) 90031-00001-2022NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 1949-63.2022.4.05. Objeto: Registro de preços para contratação
de empresa especializada para fornecimento de alimentação para os Magistrados nos
intervalos das Sessões de Julgamento do Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
(Órgão Gerenciador) e o Colégio Militar do Recife (Órgão Participante).. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 17/08/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf.
Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00024-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 17/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/08/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de
divergência entre as especificações deste objeto descritas no Comprasgovernamentais e as
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/08/2022) 90031-00001-2022NE099999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 13/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Fornecedor:
LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ CNPJ n° 36.117.328/0001-30 PAV n° 0004266-
34.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Prestação de serviços fotográficos e filmagem
profissional para o TRF5ªR. Fundamento Legal: Pregão n° 35/2022-TRF5ªR. Lei n°
10.520/2002, Dec.3.555/2000, 10.024/2019, L.C.123/2006, Dec.8.538/2015,
Dec.7.892/2013, I.N.05/2017-SEGE/MPDG, I.N.73/20-SEGE/ME, I.N.01/2010-SLTI/MPOG, Lei
n°8.666/93. Preço Global Registrado: R$ 85.700,00 (oitenta e cinco mil e setecentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura. Assinatura: 16/08/22. Assinam:
Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR. e Luiz Carlos da Silva
Cardoso Cruz, representante da LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO CRUZ.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 41/2022

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0001599-
28.2022.6 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a contratação, pelo prazo de 12 (doze) meses, de Empresa
de telefonia para prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), com fornecimento de
comunicação de dados (Internet e SMS), com tecnologia 3G/4G ou superior, para atender
o Tribunal Regional Eleitoral do Acre em todas as localidades do Estado em que tenha
unidades do Tribunal.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIDEC - 16/08/2022) 070002-10001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001096-77.2022. Objeto: Registro de Preço para contratação de
empresa especializada para confecção de paletes de madeira.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 17/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00080-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 17/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 31/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 16/08/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0002706-53.2022. Objeto: Contratação de serviços de filmagem
(25 câmeras no total), monitoramento, produção de material gravado e transmissão ao
vivo pelo canal deste Regional para o YouTube, do Teste de Integridade das Urnas
Eletrônicas, a serem utilizados nas Eleições Gerais 2022, no 1º turno, e 2º turno, se
houver.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/08/2022 das 13h59 às 17h59. Endereço: Av.
Mendonca Júnior, Nr. 1502, Bairro Central, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00024-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 17/08/2022 às 13h59 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/08/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre
disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as do Edital. .

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/08/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretária de Administração e Finanças do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, NOTIFICA, por meio do
presente Edital, a empresa ASTER ENGENHARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP (CNPJ nº
09.033.055/0001-72), nos termos do artigo 26, §4º, da Lei nº 9.784, de 29/01/99, uma vez
que até o momento não lograram êxito as inúmeras tentativas de notificação por via postal
e e-mail da empresa. Dessa forma, fica NOTIFICADA a empresa para ciência da DECISÃO do
Exmo. Sr. Presidente do TRE/AM, informações constantes do Processo Administrativo
Digital nº 4311/2015: I) Aplicação de multa por inexecução contratual, no valor de R$
537,00 (quinhentos e trinta e sete reais); II) Penalidade de impedimento de licitar e de
contratar com a União Federal pelo prazo de 1 (um) mês; III) descredenciamento junto ao
SICAF, pelo prazo de 1 (um) mês. Deve-se fixar o presente edital de notificação pelo prazo
de 30 (trinta) dias, em respeito ao artigo 257, III, do CPC-2015, que se aplica
supletivamente, nos termos do seu artigo 15.

Informações adicionais podem ser solicitadas pelo e-mail: gabsao@tre-
am.jus.br.

BÁRBARA LIMA TAVARES DE ALMEIDA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 9792/2022. Objeto: Dispensa de licitação para fornecimento de 5.000 (cinco
mil) pacotes de café em pó (500g cada unidade), no valor de R$ 74.100,00 (setenta e
quatro mil e cem reais). Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Contratada:
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA. (CNPJ nº 78.597.150/0001-11).
Fundamentação Legal: art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93. Data da Autorização:
12/08/2022, pelo Diretor-Geral em substituição, Almir Lopes da Silva. Data da Ratificação:
16/08/2022, pelo Presidente, Des. Jorge Manoel Lopes Lins.

Manaus, 16 de agosto de 2022.
KÉTULLE CRISTINE MOTA DE ALBUQUERQUE

Diretora-Geral
Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 6441/2022. Objeto: Este pregão tem como objeto a contratação
de empresa especializada para prestar serviços de filmagem, monitoramento e
transmissão, em tempo real, da filmagem global do evento para o canal do YouTube, como
também a gravação e geração de mídia digital dos procedimentos da Auditoria de
Funcionamento das Urnas Eletrônicas a serem utilizadas nas Eleições Gerais de 2022, no 1º
turno e, em eventual, 2º turno, em local a ser definido no Município de Manaus/AM,
conforme especi. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/08/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00059-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 17/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/08/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/08/2022) 70003-00001-2022NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 047/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa CLARO S.A. OBJETO: Telefonia móvel. VALOR TOTAL: R$
720,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 033/2022. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.14; Ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI:
0009162-62.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da assinatura até 19/12/2022.
ASSINATURA: 15/08/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e os
procuradores, os Srs. Luiz Gonzaga Macêdo Carrilho e Marcus Vinícius Violento, pela
Contratada.
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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 agosto de 2022.
À CPREG, 
Ao Pregoeiro, para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 17/08/2022, às 14:26, 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
1127065 e o código CRC 6AD8F463.

0001096-77.2022.6.02.8000 1127065v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1077448 e o código
CRC DB731150.
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C & D Dist Serv 
CNPJ: 43.848.003/0001-92 

E-mail: cdfinanceiro16@gmail.com 

Tel.: (82) 9 8103-7968 

 

 
PROPOSTA 

 

 

 A empresa acima identificada apresenta sua proposta comercial para o item abaixo listado. Pregão 

eletrônico 80/2022, para fornecimento de material de palete de madeira, do TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS (UASG: 70011), conforme planilha abaixo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

1 

Descrição 

- Tipo do palete: Palete face dupla, não reversível, 

com duas entradas, com fendas nas duas faces 

menores; 

- Material: Eucalipto; 

- Capacidade de carga: Carga dinâmica mínima de 

400 kg e carga estática mínima de 1.200 kg; 

- Dimensões gerais: 

Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x 

L x A), com vão-livre de 100 mm de altura nas duas 

faces menores; 

- Composição da face superior: 

Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 

mm x 99 mm x 19 mm (C x L x A), montados com 

separação média entre as pranchas de 44 mm; 

- Blocos de apoio: 

Três blocos de madeira, cada um medindo 1.100 mm 

x 60 mm x 100 mm (C x L x A), montados com 

separação média entre os blocos de 410 mm; 

- Montagem: 

Utilização de no mínimo 48 pregos espiral (tamanho 

2,8 x 55 mm ou similar, desde que garantida a 

fixação para a utilização em questão) para fixação 

das pranchas da face superior nos blocos de apoio, 

sendo dois a cada ponto de contato das pranchas com 

os blocos de apoio; 

- Margem de erro: 2% para todas as medidas. 

300 R$ 250,00 R$ 75.000,00 

RAZÃO SOCIAL:  DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 

CNPJ:  43.848.003/0001-92 

IE:  24019636-8 

ENDEREÇO:  R. EST. TEIXEIRA DE FREITAS,86, PINHEIRO, MACEIÓ 

TELEFONE:  (82) 3435-9165 

EMAIL: Cdfinanceiro16@gmail.com 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME:  DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 

CARGO:  Diretora 

TELEFONE:  (82) 993325953 / (82)991238106 

EMAIL: Cdfinanceiro16@gmail.com 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO:  Caixa Econômica Federal 

AGÊNCIA:  840 

CONTA:  5970-8 
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C & D Dist Serv 
CNPJ: 43.848.003/0001-92 

E-mail: cdfinanceiro16@gmail.com 

Tel.: (82) 9 8103-7968 

 

 

 

 
 

 
TOTAL GERAL 

R$ 75.000,00  

(Setenta e cinco mil reais) 

  

 a) prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de 

abertura das propostas.  

 

Maceió, Alagoas 31 de agosto de 2022.  

 

 

 

_____________________________________  

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 

Representante Legal da Empresa  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
Sr.Chefe Seção SPLOG
 
Reporto-me no presente para solititar a ratificação

da conformidade técnica da proposta apresentada pelo melhor
licitante classificado no Pregão 80/2022, segue evento
nº 1139220.

 
A sessão está reagendada para amanhã dia

01/09/2022, às 15horas.
 
Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 31/08/2022, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139222 e o código CRC D8E37A28.

0001096-77.2022.6.02.8000 1139222v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À PREG,
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em resposta ao solicitado no Despacho

PREG 1139222 informo que, após analisar os documentos
encaminhados no evento 1139220 à luz do termo de referência que
balisou a presente licitação, esta unidade entende que a proposta se
encontra em conformidade com o solicitado. Entretanto, não impede,
s.m.j., que novas análises possam ser feitas no momento da gestão,
pela unidade designada.

Em complemento ao acima exposto questiono se seria
possível solicitar da empresa, em caso de vitória no certame, a
entrega de uma unidade modelo do palete contratado antes da
entrega do lote inicial completo, a fim de que possa ser avaliada a
conformidade do produto.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 01/09/2022, às 09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139564 e o código CRC 32040CBB.

0001096-77.2022.6.02.8000 1139564v1
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UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Pregão Nº:  802022
Modo de Disputa:  Aberto/Fechado

Mensagens da Sessão Pública

Pregoeiro fala:
(01/09/2022 15:27:18)

Agradeço. Aguarde um instante.

Fornecedor fala:
(01/09/2022 15:26:30)

Boa tarde, informando que aceitamos realizar a entrega de uma amostra

Pregoeiro fala:
(01/09/2022 15:24:34)

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta

Pregoeiro fala:
(01/09/2022 15:11:44)

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

Pregoeiro fala:
(01/09/2022 15:05:44)

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Dessa forma evitaria prejuízos à
empresa de V.Sª e ao pretenso contratante, TRE/AL, é possível?

Pregoeiro fala:
(01/09/2022 15:04:21)

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, a Unidade Técnica,
futura gestora do pretenso contrato, questionou se V.Sª, caso seja declarada vencedora do certame
e posteriormente homologado a proposta, poderia encaminhar uma amostra à Gestão Contratual,
antes da entrega total do pedido. Considerando que o Edital não exige, seria um acordo e contato
posterior de V.Sª com a Gestão.

Fornecedor fala:
(01/09/2022 15:03:09)

Boa tarde
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 80/2022 UASG 70011

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ nº 43.848.003/0001-92, declara para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII,
do art. 7º da Constituição Federal.

Maceió, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 80/2022 UASG 70011

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, CNPJ nº 43.848.003/0001-92, declara sob as penas da lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Maceió, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 80/2022 UASG 70011

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ nº 43.848.003/0001-92, declara que,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de
funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maceió, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 80/2022 UASG 70011

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ nº 43.848.003/0001-92, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 80/2022 UASG 70011

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, como representante devidamente constituído de
43.848.003/0001-92 - DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 doravante denominado DEBORAH
GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 80/2022 UASG 70011,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 80/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 80/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 80/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 80/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 80/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 80/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 80/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 80/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Maceió, em 31 de Agosto de 2022. 

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498
 

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 80/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 80/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 43.848.003/0001-92 - DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498

Maceió, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 80/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 43.848.003/0001-92 - DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 

31 de Agosto de 2022.

 

Voltar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 80/2022 UASG 70011

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ nº 43.848.003/0001-92, declara que não
possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do
art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Maceió, 31 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.848.003/0001-92

Certidão nº: 28833172/2022

Expedição: 01/09/2022, às 14:15:46

Validade: 28/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 43.848.003/0001-92, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 01/09/2022 14:14:20 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 

CNPJ: 43.848.003/0001-92 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 01/09/2022  0003452042 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003452042  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, vinculado ao CNPJ: 43.848.003/0001-92 ************* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 17h17min. 

                      0003452042 
 PEDIDO N°:  
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 43.848.003/0001-92
Razão Social: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES ***.081.914-**
Nome Fantasia: C & D DIST SERV
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/10/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/11/2022
FGTS 14/09/2022
Trabalhista Validade: 05/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/09/2022
Receita Municipal Validade: 06/11/2022

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 01/09/2022 13:55 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 43.848.003/0001-92
Razão Social: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES ***.081.914-**

Atividade Econômica Principal:

3299-0/02 - FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA
ESCRITÓRIO

Endereço:

RUA ESTATISTICO TEIXEIRA DE FREITAS, 86 - APT 804 - PINHEIRO - Maceió / Alagoas

Emitido em: 01/09/2022 13:54 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 43.848.003/0001-92
Razão Social: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES ***.081.914-**
Nome Fantasia: C & D DIST SERV
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/10/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Sim
Capital Social: R$ 10.000,00 Data de Abertura da Empresa: 12/10/2021
CNAE Primário: 3299-0/02 - FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA

ESCRITÓRIO

CNAE Secundário 1: 3299-0/03 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE
CNAE Secundário 2: 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
CNAE Secundário 3: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 4: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 5: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 6: 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 7: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 8: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 9: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 10: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 11: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 12: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 13: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 14: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 15: 8299-7/03 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO

Emitido em: 01/09/2022 13:56 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

21
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Relatório de Credenciamento

Dados para Contato
CEP: 57.055-660
Endereço: RUA ESTATISTICO TEIXEIRA DE FREITAS, 86 - APT 804 - PINHEIRO
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 34359165
E-mail: CDCARIMBOS16@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
103.081.914-98CPF:

Nome: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES

Dados do Responsável pelo Cadastro
103.081.914-98CPF:

Nome: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES
E-mail: cdcarimbos16@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
4710 - CANOS E TUBOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO
7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC
7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
Serviços
507 - Estudos e Projetos de Sistemas de Refrigeração
2054 - Instalação e Montagem de Sistemas de Refrigeração
2801 - Manutenção de Sistemas de Refrigeração

Emitido em: 01/09/2022 13:56 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil CPF

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 103.081.914-98

CNPJ Data de Abertura

43.848.003/0001-92 12/10/2021

Nome Empresarial

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498

Nome Fantasia

C & D DIST SERV

Capital Social

10.000,00

Situação Cadastral Vigente Data da Situação Cadastral

ATIVA 12/10/2021

Endereço Comercial

CEP Logradouro Número Complemento

57055-660
RUA ESTATISTICO TEIXEIRA DE
FREITAS

86 APT 804

Bairro Munícipio UF

PINHEIRO MACEIO AL

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período Início Fim

1º período 12/10/2021 -

Atividades

Forma de Atuação

Televenda, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, Correio, Máquinas automáticas, Internet, Em local fixo fora
da loja

Ocupação Principal

Confeccionador(a) de carimbos independente

Atividade Principal (CNAE)

3299-0/02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório

Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)

Mecânico(a) de veículos independente
4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de
veículos automotores

Comerciante independente de material elétrico 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Comerciante independente de peças e
acessórios novos para veículos automotores

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para
veículos automotores

Comerciante independente de equipamentos e
suprimentos de informática

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática
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Comerciante independente de eletrodomésticos
e equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

Recarregador(a) de cartuchos para
equipamentos de informática, independente

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

Comerciante independente de materiais de
construção em geral

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Comerciante independente de madeira e
artefatos

4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

Comerciante independente de artigos para
habitação

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e
doméstico não especificados anteriormente

Comerciante independente de artigos de
iluminação

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

Fabricante de letreiros, placas e painéis não
luminosos, sob encomenda ou não,
independente

3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer
material, exceto luminosos

Reparador(a) de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso industrial e
comercial, independente

3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

Comerciante independente de materiais
hidráulicos

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

Gravador(a) de carimbos independente 8299-7/03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

Comerciante independente de embalagens
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente
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Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de
Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de
verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento
dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo
de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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37408259449Usuário:

01/09/2022 14:20:08Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 Adimplente43848003
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

70011 .802022 .7702 .4350 .781176

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00080/2022 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 31 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, 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 0001096-77.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00080/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para
confecção de paletes de madeira.. 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: Palete
Descrição Complementar: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN, Comprimento:
1,20 M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não
Reversível, Fixação Pneumática Pre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 250,7500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, pelo melhor lance de R$ 250,0000 e a
quantidade de 300 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Palete

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
07.819.734/0001-46 PLANERR

COMERCIO DE
FERRAMENTAS
E
MANUTENCAO
LTDA

Sim Sim 300 R$ 250,7500 R$ 75.225,0000 30/08/2022
09:45:06

Marca: BORSOI 
Fabricante: BORSOI 
Modelo / Versão: BORSOI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palete face dupla, não reversível, com duas entradas, com
fendas nas duas faces menores. Pinus. Carga dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de 1.200
kg. Palete medindo 1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A), com vão livre de 100 mm de altura nas duas
faces menores. Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x 99 mm x 19 mm (C x L x A),
montados com separação média entre as pranchas de 44 mm. Três blocos de madeira, cada um medindo
1.100 mm x 60 mm x 100 mm (C x L x A), montados com separação média entre os blocos de 410 mm;
Utilização de no mínimo 48 pregos espiral (tamanho 2,8 x 55 mm ou similar, desde que garantida a fixação
para a utilização em questão) para fixação das pranchas da face superior nos blocos de apoio, sendo dois a
cada ponto de contato das pranchas com os blocos de apoio. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.223.908/0001-25 D F S DE
MELO LOPES

Sim Sim 300 R$ 250,7500 R$ 75.225,0000 30/08/2022
10:24:35

Marca: CASA DO PALETE 
Fabricante: CASA DO PALETE 
Modelo / Versão: CASA DO PALETE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo do palete Palete face dupla, não reversível, com duas
entradas, com fendas nas duas faces menores; Material: Eucalipto ou Pinus; Capacidade de carga: Carga
dinâmica mínima de 400 kg e carga estática mínima de 1.200 kg; Dimensões gerais: Palete medindo
1.100mm x 1.000mm x 119 mm (C x L x A), com vão livre de 100 mm de altura nas duas faces menores;
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Composiçã o da face superior: Oito pranchas de madeira, cada uma medindo 1.000 mm x 99 mm x 19 mm (C
x L x A), montados com separação média entre as pranchas de 44 mm; Blocos de apoio: Três blocos de
madeira, cada um medindo 1.100 mm x 60 mm x 100 mm (C x L x A), montados com separação média entre
os blocos de 410 mm; Montagem: Utilização de no mínimo 48 pregos espiral (tamanho 2,8 x 55 mm ou
similar, desde que garantida a fixação para a utilização em questão) para fixação das pranchas da face
superior nos blocos de apoio, sendo dois a cada ponto de contato das pranchas com os blocos de apoio;
Margem de erro: 2% para todas as medidas 
Porte da empresa: ME/EPP

43.848.003/0001-92 DEBORAH
GOMES
LEMOS
RODRIGUES
10308191498

Sim Sim 300 R$ 450,0000 R$ 135.000,0000 31/08/2022
12:39:38

Marca: palete 
Fabricante: Palete 
Modelo / Versão: 1000X1100mm 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palete de madeira conforme especificações do TR. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 450,0000 43.848.003/0001-92 31/08/2022 14:00:01:293
R$ 250,7500 07.819.734/0001-46 31/08/2022 14:00:01:293
R$ 250,7500 30.223.908/0001-25 31/08/2022 14:00:01:293
R$ 250,0000 43.848.003/0001-92 31/08/2022 14:29:17:947
R$ 250,0000 30.223.908/0001-25 31/08/2022 14:30:26:073

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

31/08/2022
14:00:48 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 31/08/2022
14:05:02 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

31/08/2022
14:27:04 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

31/08/2022
14:27:04

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
250,7500 e R$ 450,0000.

Encerramento etapa
fechada

31/08/2022
14:32:05 Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio eletrônico 31/08/2022
14:32:05

Item teve empate real para o valor 250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 31/08/2022
14:32:05 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

31/08/2022
14:37:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES
10308191498, CNPJ/CPF: 43.848.003/0001-92.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

31/08/2022
16:05:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEBORAH GOMES LEMOS
RODRIGUES 10308191498, CNPJ/CPF: 43.848.003/0001-92.

Aceite de proposta 01/09/2022
15:31:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES
10308191498, CNPJ/CPF: 43.848.003/0001-92, pelo melhor lance de R$ 250,0000.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

02/09/2022
17:03:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES
10308191498, CNPJ/CPF: 43.848.003/0001-92.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

02/09/2022
17:05:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEBORAH GOMES LEMOS
RODRIGUES 10308191498, CNPJ/CPF: 43.848.003/0001-92.

Habilitação de
fornecedor

02/09/2022
17:08:56

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DEBORAH GOMES LEMOS
RODRIGUES 10308191498 - CNPJ/CPF: 43.848.003/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 31/08/2022
14:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
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Sistema 31/08/2022
14:05:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 31/08/2022
14:05:02

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
14:27:04

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 250,7500 e R$ 450,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:32:04 do dia 31/08/2022.
Sistema 31/08/2022

14:32:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 250,7500 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 31/08/2022

14:32:05
O item 1 teve empate real para o valor 250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 31/08/2022

14:32:05
O item 1 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
14:32:09

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 31/08/2022
14:34:23

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi a primeira classificada no presente certame, considerando a

determinação do Edital e da Legislação do Pregão devemos questionar sobre a
possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de R$200,00 é possível?

43.848.003/0001-
92

31/08/2022
14:36:06

Boa tarde, não será possível esse valor.

Pregoeiro 31/08/2022
14:36:49

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Agradeço, considerando
que o último lance ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela

Administração, razão pela qul convocaremos anexo. Peço que encaminhe sua
proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, CONTENDO A DESCRIÇÃO

CORRETA E NA ÍNTEGRA DO ITEM, OBSERVE O ANEXO I-A DO TERMO DE
REFERÊNCIA. REGISTRE EXCLUSIVAMENTE UM TIPO DE MADEIRA.

Sistema 31/08/2022
14:37:20

Senhor fornecedor DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, CNPJ/CPF:
43.848.003/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 31/08/2022
14:37:51

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - ANEXO CONVOCADO,
AGUARDAMOS NO PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, NO MÁXIMO DUAS HORAS.

Pregoeiro 31/08/2022
15:11:59

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - REITERO, V.Sª DEVERÁ
REGISTRAR "NA ESPECIFICAÇÃO" A DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM CONFORME

ANEXO I-A.
43.848.003/0001-

92
31/08/2022
15:15:31

Ok, estamos reajustando de acordo com o solicitado.

Pregoeiro 31/08/2022
15:16:36

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Agradeço e aguardo.

Sistema 31/08/2022
16:05:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES
10308191498, CNPJ/CPF: 43.848.003/0001-92, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 31/08/2022
16:10:25

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr. (a) Licitante, acuso o
recebimento do arquivo, aguarde um instante.

Pregoeiro 31/08/2022
16:14:37

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante,
suspenderemos a sessão a fim de encaminhar sua proposta à Unidade Requisitante
para ratificar a conformidade com todos os termos exigidos no ANEXO I-A do Edital.

A sessão fica reagendada para amanhã às 15horas.
Pregoeiro 01/09/2022

15:00:47
Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 01/09/2022
15:01:17

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, boa
tarde

43.848.003/0001-
92

01/09/2022
15:03:09

Boa tarde

Pregoeiro 01/09/2022
15:04:21

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, a
Unidade Técnica, futura gestora do pretenso contrato, questionou se V.Sª, caso seja
declarada vencedora do certame e posteriormente homologado a proposta, poderia
encaminhar uma amostra à Gestão Contratual, antes da entrega total do pedido.
Considerando que o Edital não exige, seria um acordo e contato posterior de V.Sª

com a Gestão.
Pregoeiro 01/09/2022

15:05:44
Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Dessa forma evitaria

prejuízos à empresa de V.Sª e ao pretenso contratante, TRE/AL, é possível?
Pregoeiro 01/09/2022

15:11:44
Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, aguardo

resposta.
Pregoeiro 01/09/2022

15:24:34
Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, aguardo

resposta
43.848.003/0001-

92
01/09/2022
15:26:30

Boa tarde, informando que aceitamos realizar a entrega de uma amostra

Pregoeiro 01/09/2022
15:27:18

Agradeço. Aguarde um instante.

Pregoeiro 01/09/2022 Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante,
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15:40:38 verificamos os documentos de habilitação exigidos no Edital, através dos sítios
oficias do Governo, com exceção da certidão negativa de falência, concordata e

recuperação judicial. Considerando o domicílio fiscal de V.Sª requeremos no site do
TJ/AL/CERTIDÕES, contudo até o presente momento não retornaram com o

respectivo documento.
Pregoeiro 01/09/2022

16:12:37
Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, estamos
analisando a documentação de habilitação, suspenderemos a sessão. A sessão fica

reagendada para amanhã às 17 horas. Agradeço, e boa tarde. [
Pregoeiro 02/09/2022

17:03:27
Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, boa
tarde, reitero, analisamos a documentação de habilitação, restando a certidão de

negativa de falência, concordata, recuperação judicial, razão pela qual convocaremos
anexo, FAVOR JUNTAR.

Sistema 02/09/2022
17:03:34

Senhor fornecedor DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, CNPJ/CPF:
43.848.003/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 02/09/2022
17:03:55

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Anexo convocado,
aguardamos. Obrigado.

43.848.003/0001-
92

02/09/2022
17:04:28

Boa tarde

43.848.003/0001-
92

02/09/2022
17:04:37

ok

Sistema 02/09/2022
17:05:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES
10308191498, CNPJ/CPF: 43.848.003/0001-92, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 02/09/2022
17:06:34

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, acuso o
recebimento do arquivo, aguarde uma instante.

Pregoeiro 02/09/2022
17:08:39

Para DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 - Sr.(a) Licitante, a
certidão está regular, superada a presente fase, a proposta de V.Sª será habilitada.

Favor permaneça conectado e observe as mensagens do sistema. Obrigado.
Sistema 02/09/2022

17:08:57
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 02/09/2022

17:09:14
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/09/2022 às

17:40:00.
43.848.003/0001-

92
02/09/2022
17:10:26

Ok, no aguardo.

Pregoeiro 02/09/2022
17:42:11

Srs.(as) Licitantes, declaro encerrado o Pregão 80/2022, agradeço a participação de
todos, boa noite e bom final de semana.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 31/08/2022
13:18:58

Abertura da
sessão pública

31/08/2022
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

31/08/2022
14:05:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

31/08/2022
14:32:09 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

31/08/2022
16:15:21

Previsão de reabertura: 01/09/2022 15:00:00; suspensão administrativa, análise de
proposta e documentos de habilitação.

Reativação 01/09/2022
15:00:06

Suspensão
administrativa

01/09/2022
16:13:55

Previsão de reabertura: 02/09/2022 17:00:00; análise de documentos de habilitação,
pesquisa em sites oficiais

Reativação 02/09/2022
17:01:03

Abertura do prazo 02/09/2022
17:08:57 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

02/09/2022
17:09:14 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/09/2022 às 17:40:00.

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 17:42 horas do dia
02 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:309
20200

Assinado de forma digital por 
WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:30920200 
Dados: 2022.09.02 17:45:36 
-03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00080/2022(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

43.848.003/0001-92 - DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Palete Unidade 300 R$ 250,7500 R$ 250,0000 R$ 75.000,0000
Marca: palete
Fabricante: Palete
Modelo / Versão: 1000X1100mm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Palete de madeira conforme especificações do TR.

Total do Fornecedor: R$ 75.000,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 75.000,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00080/2022 (SRP) 
 

Às 17:43 horas do dia 02 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00080/2022, referente ao
Processo nº 0001096-77.2022, 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: Palete
Descrição Complementar: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN, Comprimento:
1,20 M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não
Reversível, Fixação Pneumática Pre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 250,7500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 , pelo melhor lance de R$ 250,0000 e a
quantidade de 300 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 02/09/2022
17:43:55

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES
10308191498, CNPJ/CPF: 43.848.003/0001-92, Melhor lance: R$ 250,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5812 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1138792

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 1139564.OBS. UNIDADE
REQUISITANTE SOLICITOU QUESTIONAR A POSSIBILIDADE
DO PRETENSO CONTRATADO ENTREGAR AMOSTRA,
PREGOEIRO QUESTIONOU NA SESSÃO, LICITANTE
CONCORDOU, APESAR DE NÃO SER EXIGIDO NO EDITAL,
EVENTO SEI Nº 1142883

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
DOCUMENTOS SICAF/CRC/NC/ATO CONSTITUTIVO

1142893

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES EMPRESAS TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA

1142887

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1142896

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1142886
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X VER ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X  

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
 

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1142900

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO
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28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1142907

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  
PROPOSTA 1139220

RESULTADO FORNECEDOR 1142905

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 05/09/2022, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142908 e o código CRC 77CFCF6D.

0001096-77.2022.6.02.8000 1142908v3
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PROCESSO : 0001096-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 80/2022. PALETES DE MADEIRA.

 

Parecer nº 1375 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 80/2022, objetivando o
para a confecção de paletes de madeira, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência (1030027), aprovado pela Secretaria de
Administração no evento SEI nº 1069836, Edital e Anexos
1125656.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1142908. Passo à análise do procedimento,
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet -
 1125671
DOU - 1127018
Portal - 1127061

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 1125671
DOU - 1127018
Portal - 1127061
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
16/08/2022
(Comprasnet)
17/08/2022
(DOU)
17/08/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
80/2022
(1142900) -
31/08/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
Ata Pregão
80/2022
(1142900)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
1142907

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por Fornecedor -
 1142905

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido na
Informação 5812
- 1142908

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
1142908

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
Proposta:
1139220

Item 9 da
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10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM informação 5812
1142908

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1142887
CADIN: 1142896

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5812
-  1142908

 
Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui

pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 80/2022, que visa o
para confecção de paletes de madeira, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência (1030027), Edital e Anexos 1125656, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1142905), cujo licitante
vencedor foi a Empresa - DEBORAH GOMES LEMOS
RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ sob o n°
43.848.003/0001-92, em razão do melhor lance ofertado no
valor total por fornecedor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
05/09/2022, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 05/09/2022, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143221 e o código CRC 7774CC28.

0001096-77.2022.6.02.8000 1143221v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 80/2022, objetivando
o Registro de Preço para contratação de empresa especializada para
a confecção de paletes de madeira, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência (1030027), aprovado pela Secretaria de
Administração no evento SEI nº 1069836, Edital e
Anexos 1125656.

Por meio do Parecer nº 1375/2022 (1142980),
complementado pelo Despacho AJ-DG 1143511, a Assessoria
Jurídica concluiu pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado na modalidade pregão, na forma
eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 80/2022, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1142905), cujo licitante
vencedor foi a Empresa - DEBORAH GOMES LEMOS
RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ sob o
n° 43.848.003/0001-92, em razão do melhor lance ofertado no
valor total por fornecedor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/09/2022, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143919 e o código CRC 450A05A9.

0001096-77.2022.6.02.8000 1143919v1
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PROCESSO : 0001096-77.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS

ASSUNTO : Homologação. Pregão -  Aquisição do registro de Preço para contratação de empresa especializada para a confecção de paletes
de madeira.

 

Decisão nº 3905 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

"Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e
tendo em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral, por meio do Parecer nº 1375 (1143221), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
80/2022, conforme condições dispostas no Termo de Referência
(1030027), cujo objeto é a
aquisição do Registro de Preço para contratação de empresa especializada para
a confecção de paletes de madeira, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal, tendo
como licitante vencedora a empresa Empresa - DEBORAH GOMES
LEMOS RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ sob o
n° 43.848.003/0001-92, em razão do melhor lance ofertado no valor
total por fornecedor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em
conformidade com o Resultado por Fornecedor (1142905). Desse
modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida. 

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão."

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/09/2022, às 20:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144168 e o código CRC 94DA7FA4.

0001096-77.2022.6.02.8000 1144168v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00080/2022 (SRP)

 
Às 21:55 horas do dia 08 de setembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001096-77.2022,
Pregão nº 00080/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Palete
Descrição Complementar: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN, Comprimento: 1,20
M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não Reversível,
Fixação Pneumática Pre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 250,7500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 , pelo melhor lance de R$ 250,0000 e a
quantidade de 300 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/09/2022
17:43:55 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DEBORAH GOMES LEMOS
RODRIGUES 10308191498, CNPJ/CPF: 43.848.003/0001-92, Melhor lance: R$

250,0000

Homologado 08/09/2022
21:55:42

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento

Termo de Homologação - PE 80/2022 (1146151)         SEI 0001096-77.2022.6.02.8000 / pg. 430



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

convocar a adjudicatária para assinatura da respectiva ata de
registro de preços.

Observo que há cadastro de reserva com
convocação aberta até o próximo dia 12, segunda-feira.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2022, às 22:01, 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
1146152 e o código CRC 71693B52.

0001096-77.2022.6.02.8000 1146152v1
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Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 09/09/2022 16:56:55
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9090554
   Data prevista de publicação: 12/09/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

19887477 Extrato do Contrato nA 44-2022 - FSF TECNOLOGIA SA.rtf d2379ad878a384c0
642120f3ce317326 5,00 R$

194,60

19887478 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 69-2022 -
VArias empresas.rtf

046b049fbb8722c8
066a56a9a4bad333 9,00 R$

350,28

19887479 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 80-2022 -
DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES.rtf

47bb76b6cab458d6
31f5b2f6bcc53ac6 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 18,45 R$
739,48
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  31/08/2022 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 121/2022
 Data de portaria:  06/04/2022
 Número do processo:  0001096-77.2022
 Número do pregão:  00080/2022 (SRP)
 Objeto:  Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção de paletes de madeira.

 
 
    Item 1

Descrição: Palete
Descrição Complementar: Palete Material: Madeira , Altura: 145 MM, Quantidade Entradas: 4 UN, Comprimento: 1,20
M, Tipo: Pbr , Tipo Madeira: Pinus E Eucalípto , Largura: 1 M, Características Adicionais: Dupla Face Não Reversível,
Fixação Pneumática Pre
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 250,7500  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
43.848.003/0001-92 DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498 300 R$ 250,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 08/09/2022 21:55 Data/Hora Final: 12/09/2022 10:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 12/09/2022 13:27
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 250,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

08/09/2022
21:55:45

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 08/09/2022
21:55 com data fim prevista para 12/09/2022 10:00 pelo valor de R$

250,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

12/09/2022
13:27:35

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
Devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/09/2022, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148284 e o código CRC 7F4D0986.
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DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°48/2022. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: MILANFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ n° 86.729.324/0002-61
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e
instalação, sob demanda, de mobiliário para ambientes do TRF5ªR. Fundamento Legal:
ARP-03/2022-TRF5ªR. PG-68/2021-TRF5ªR., PAV nº 0008263-25.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Lei
nº 10.520/02, Decretos:3.555/00; 3.693/00; 3.784/01; 10.024/19; 8.538/15; 7.892/13,
L.C.123/06, I.N.05/17-SEGES/MPDG, I.N.73/20-SEGE/ME, Lei nº 8.666/93. Recursos
Orçamentários: Valor: R$ 55.240,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais) PT-
168455 e ED-449052. NE-657/22 de 20/05/22 na modalidade ordinário, no valor de R$
55.240,00. Vigência: 180 dias, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura:
08/09/2022. Assinam:Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR.,
e Gilmar Francisco Milan, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2022 - UASG 070002

Nº Processo: 0002019-67.2021.6.01.8000.
Pregão Nº 35/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.
Contratado: 10.224.281/0001-10 - QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Contratação de
licenças de acesso à plataforma integrada de treinamento online, especializada em oferta
de conteúdos de capacitação e conscientização em segurança da informação. Nota de
Empenho: 534/2022.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 08/09/2022 a 08/09/2025. Valor
Total: R$ 10.738,21. Data de Assinatura: 08/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 44/2022; PA SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000; Fund. Legal: 8.666, de
21/06/1993, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos). Partes: a União, através do TRE/AL, CNPJ nº
06.015.041/0001-38 e a FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-
56; Objeto: prestação dos serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca-AL, conforme as disposições do contrato; Valor
total: R$ 9.155,93 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos),
estando neste valor incluso o material necessário à execução dos serviços contratados;
valor da instalação: R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos);
valor mensal dos serviços: R$ 1.432,37 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta
e sete centavos). Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 08/09/2022, conforme
os termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; Assinatura: 08/09/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2022

Processo Administrativo SEI nº 0001096-77.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 08/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 80/2022, que tem por objeto a
aquisição do Registro de Preço para contratação de empresa especializada para a
confecção de paletes de madeira, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração do Tribunal, adjudicado à empresa: DEBORAH GOMES LEMOS
RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ sob o n° 43.848.003/0001-92, em razão do
melhor lance ofertado no valor total por fornecedor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais); e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002,
no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 9 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2022

Processo Administrativo SEI nº 0005827-19.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 08/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 69/2022, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo a ser utilizado durante as atividades da Comissão de
Auditoria da Votação Eletrônica - Votação Paralela - relativa às Eleições 2022, de acordo
com as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, Edital e
Anexos, adjudicado às empresas: a) SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA., inscrita no CNPJ
sob o n° 01.088.055/0001-68, em razão do melhor lance ofertado no valor total de R$
992,00 (novecentos e noventa e dois reais), licitante vencedora do item 1; b) GEYMISON
DOS SANTOS COSTA, inscrita no CNPJ sob o n° 43.166.956/0001-70, em razão do melhor

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

O senhor Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá,

torna pública a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 25/2022 (0002993-

16.2022.6.03.8000), que tem por objeto registro de preços para o serviço de

locação de veículos com motoristas Eleições 2022.

Macapá-AP, 9 de setembro de 2022.

FRANCISCO VALENTIM MAIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

AVISO DE PENALIDADE

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, APLICA à empresa R DE JESUS SOUSA (CNPJ nº
41.207.495/0001-01), as seguintes penalidades: (a) Multa pela inexecução total das Notas
de Empenho 2022NE000374, 2022NE000375, 2022NE000399 e 2022NE000400 no valor de
R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), que corresponde ao percentual de 10% do valor
das Notas de Empenho, conforme item 19.3, alínea a, do Edital de Pregão Eletrônico nº
18/2022; (b) Aplicação da penalidade de Impedimento de licitar e de contratar com a
União, bem como descredenciamento do SICAF, pelo período de 06 (seis) meses, em
conformidade com o Item 17.3, alínea c, e pela dosimetria prevista no § 2º do art. 2º da
Portaria 364/2017 -TRE/AM; e (c) Cancelamento da Ata de Registro de Preços 030/2022-
SEALM, em conformidade com o previsto no item 21.1, alíneas a e d, do Edital Eletrônico
nº 18/2022. DATA DA DECISÃO: 17/08/2022, pelo Des. Jorge Manoel Lopes Lins.

Manaus, 9 de setembro de 2022.
MELISSA LAVAREDA RAMOS NOGUEIRA

Diretora-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: PROCESSO SEI n.º 0011225-60.2022.6.05.8000. OBJETO: Termo de Permissão de
Uso de espaço para realização de Cerimônia de Diplomação dos eleitos e eleitas, nas
Eleições Gerais de 2022. FAVORECIDO: SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES
SALVADOR LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.10. Ação 02.061.0033.4269.0001. VALOR: R$
12.305,25. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 08/09/2022.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 75/2022, assinada entre a União, por intermédio

do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa A ECONÔMICA COMÉRCIO LTDA, para

eventual aquisição de mobiliários, carrinhos, equipamentos diversos e condicionadores de

ar. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e

7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0003297-

58.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:

08/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Isabela

Resende Ferreira Peixoto.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 6. Condicionador de ar do tipo janela Marca / Modelo: Springer
Midea / ZCI215BB

10 4.273,75

. 13. Condicionador de ar "split system" do tipo "Piso-Teto" Marca /
Modelo: Elgin / PISO-TETO 48000

5
8.100,00

lance ofertado no valor total de R$ 4.004,00 (quatro mil e quatro reais), licitante vencedora
do item 2, adjudicado por Decisão da Presidência n° 3840/2022 e Termo de Julgamento de
Recurso; c) DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ sob o n°
43.848.003/0001-92, em razão do melhor lance ofertado no valor total de R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais), licitante vencedor do item 4; e, d) MIX PAPELARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 24.180.611/0001-27, em razão do melhor lance ofertado no valor
total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), licitante vencedora do item 5; e autorizou a
contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 9 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 76/2022, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E
TECNOLOGIA LTDA, para eventual aquisição de mobiliários, carrinhos, equipamentos diversos e condicionadores de ar. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos
n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0003297-58.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 09/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 17. Trena eletrônica a laser
Marca / Modelo: EOS / Trena a Laser Digital 40M - EOS-40

10 184,00
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Número 80/2022
SEI  0001096-77.2022.6.02.8000

Data: 31/08/2022 às 14:00 

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção de
paletes de madeira, para manuseio através de paleteiras manuais (transpaletes) ou
empilhadeiras, conforme especificações descritas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 75.225,75
 

Resultado: a empresa DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, inscrita no
CNPJ sob o n° 43.848.003/0001-92, venceu a licitação em razão do melhor lance ofertado no
valor total por fornecedor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/09/2022, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148450 e o código CRC E5A791AC.

0001096-77.2022.6.02.8000 1148450v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 11/2022

Processo nº 0001096-77.2022.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 80/2022

Aos 12  dias do mês setembro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol,  CEP:  57051-090, Maceió/AL, neste ato representado por seu  Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira
de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado
nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa DEBORAH GOMES LEMOS
RODRIGUES 10308191498,  CNPJ  nº  43.848.003/0001-92,  sediada em R.  Est.  Teixeira  de
Freitas,  nº  86,  Pinheiro,  Maceió/AL, tel.  (82)  3435-9165/993325953/991238106,  e-mail:
Cdfinanceiro16@gmail.com,   representada por DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES, CPF
nº  103.081.914-98,  para eventual fornecimento  do  item  abaixo relacionado, conforme
condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 80/2022, nos termos da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da  Lei  nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  em
consonância  com o  que  faculta  o  art.  191  da  Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e
Contratos Administrativos)  do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de
maio de 2005, do Decreto  nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações,  e demais
normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 80/2022:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor do
certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 80/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será  de  12 (doze)
meses a partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

   Ata de Registro de Preços nº 11/2022       
    PA nº 1096-77.2022.6.02.8000                                                                                                                                                                                                           1

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

01

Palete face
dupla, não re-
versível, conf

Edital 

- Unid 300 250,00 75.000,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais  é de até 30 (trinta) dias corridos,
contado a partir da data do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e-mail.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajo-
sidade dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente
Ata;

f) Aplicar,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  as  penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento  das  obrigações  contratuais,  em  relação  às  suas  próprias
contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação)
quanto ao interesse em fornecer o objeto  registrado a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações  assumidas  pelo  fornecedor,  fixando  prazo  para  substituição  dos
bens;

c) Designar a Comissão de Recebimento para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;

d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

e) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quan-
do solicitados pela licitante vencedora.
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5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar  às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a
outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar
o interesse de utilizar a presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifica-
ções do Edital e seus anexos;

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos;

c) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notifi-
cações enviadas pelo TRE/AL;

d) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por  e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e)  Fornecer, junto com o material, a Nota Fiscal discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, para que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamen-
tos, bem como os dados bancários da empresa;
f)  Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais,  mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, equipamen-
tos de proteção individual ou coletiva (EPI e EPC), encargos, tributos, emolumen-
tos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
g)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  de  seus  empregados  na  entrega  do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;

h) 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;

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Municipal  ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
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objeto deste contrato;

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.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os paletes deverão ser confeccionados e entregues em até 30 (trinta) dias
corridos, nas dependências do Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, localizado na
Avenida  Fernandes  Lima,  3.487,  Farol,  Maceió/AL,  CEP:  57.052-045,  no  horário  de
expediente normal da unidade, ou em outra data e horário previamente combinados com
os responsáveis pela Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG.

6.2. Os materiais  confeccionados serão recebidos:

a) provisoriamente,  para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de
referência;

b) definitivamente,  no  prazo  máximo  de  até  05  (cinco)  dias  úteis,  após  as
conferências necessárias e consequente aceitação.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.   O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15  (quinze) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
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a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e
das cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem
efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a)   Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena mon  -  
ta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das fal-
tas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b)   Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10%  
(dez por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contra-
tual, na hipótese de atraso injustificado;

c)   Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a in  -  
cidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente
de contrato;

7.4.1.  As  sanções previstas  neste Edital  poderão ser  impostas cumulativamente
com as demais.

7.4.2. A  Administração,  para  aplicação  das  sanções,  analisará  as
circunstâncias  do  caso  e  as  justificativas  apresentadas  pela  CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

7.4.3.  Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
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atraso.

7.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.

7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

7.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

7.11.  O período de atraso será contado em dias corridos.

7.12.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.
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7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

8 - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva  Nota  Fiscal,  que  deverá  estar  devidamente  atestada  por  servidor/gestor
designado para acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas
de Débitos Fiscais e Previdenciários.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

9.1.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o  §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no §1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

10 - DA PUBLICAÇÃO.

10.1.  O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.
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11 – DO FORO.

11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em
duas vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas
partes.

Maceió, 12 de setembro de 2022

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente do TRE/AL

Pela Empresa:

                                    Deborah Gomes Lemos Rodrigues  10308191498
                                                                Representante
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
À COMAP,
Para checklist da Ata de Registro de Preços nº 11/2022.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/09/2022, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148676 e o código CRC 62282D73.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 43.848.003/0001-92
Razão Social: DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES ***.081.914-**
Nome Fantasia: C & D DIST SERV
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/10/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/11/2022
FGTS 03/10/2022
Trabalhista Validade: 08/03/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/09/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 06/11/2022

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 12/09/2022 16:44 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 16:57:22 do dia 12/09/2022

Código de controle da certidão: 9085-5D72-A8B3-447D

Certidão fornecida para o CNPJ: 43.848.003/0001-92

Válida até 11/11/2022

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001096-77.2022.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1144168 
 1148671

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1148717 

 1148719

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/09/2022, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148721 e o código CRC 5BD601CB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1148721, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/09/2022, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148727 e o código CRC D8CF8435.
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E-mail - 1148953

Data de Envio: 
  12/09/2022 19:41:56

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    cdfinanceiro16@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 09/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
   À Senhora Deborah Gomes Lemos Rodrigues,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 09/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0001096-
77.2022.02.8000), para imprimi-la em 02 (duas) vias, assinar em cada uma 
delas e devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, preferencialmente, e devolver para
o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    ARP 09-2022 PA 1096-77.2022 - Deborah Gomes Rodrigues - para assinatura.pdf
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