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

 

Memorando nº 379 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 30 de março de 2022.

Para: Seção de Manutenção e Reparos

Assunto: Capas sinalizadoras para cadeiras. Pleno do TRE/AL.

 

Senhora servidora Luciana Wanderley Cavalcante Brêda,
 
Remeto os presentes autos, conforme combinado via whatsapp,

para solicitar a elaboração de um Termo de Referência, com o objetivo de
aquisição de capas sinalizadoras para cadeiras, contendo a informação: "Favor
não sentar / distanciamento social", conforme os modelos apresentados nos
anexos 1037713 e 1037716, que deverão ser utlizadas nas cadeiras do Pleno do
Tribunal Regionla Eleitoral de Alagoas, por ocasião da realização das sessões
do Pleno, assim como, dos demais eventos realizados no referido espaço.

 
Atenciosamente.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/03/2022, às 19:45, 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
1037676 e o código CRC 485E531D.

0002833-18.2022.6.02.8000 1037676v4

Memorando 379 (1037676)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 1



Anexo  (1037713)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 2



Anexo 2 (1037716)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 3



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

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2022.
À servidora Luciana Brêda.
 
Atribuo estes autos à Vossa Senhoria, para análise

e instrumentação da solicitação da SAD no evento SEI
1037676.

Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 31/03/2022, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1038449 e o código CRC 42466301.

0002833-18.2022.6.02.8000 1038449v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM MATERIAL DE CAPAS DE ENCOSTO DE
POLTRONAS anti COVID-19

Salão do Pleno

1. Objeto

Serviço de confecção de capas de encosto de poltronas, para

distanciamento pelo COVID-19, com   fornecimento  de material

para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen.

Arnon  de  Mello  na  sede  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de

Alagoas, situado a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do

Farol, conforme ANEXOS.

2. Justificativa

Através  da  solicitação oriunda  da  unidade  da  SAD para  que

promova  cuidados  acerca  de  distanciar-se  entre  poltronas  e

evitar contágio pelo COVID-19 a serviço da cartilha a se seguir

pela AAMO.

Para  isso,  será  imprescindível  a  confecção  destas  capas  nos

moldes e cuidados a seguir.

3. Disposições

Gerais

3.1.  Os  serviços  deverão  ser  executados  por  empresa

especializada em confecção;

3.2.  Os produtos  fornecidos deverão ser  de  boa qualidade  e

perfeita execução assegurando a garantia vigente deste produto;

3.3.  Deverá  ser  feito  uma  vistoria  junto  ao  objeto  (poltrona,

encosto) a ser moldado  para perfeita adequação e adaptação ao

a sua confecção evitando surpresas e ou dúvidas posteriores;

3.4. Todo o serviço e material necessário ao deslocamento das

divisórias incluindo fixação com instalação de portas deverá ser

fornecido  pela  CONTRATADA  sendo  os  mesmos  de  sua

exclusiva  responsabilidade  quanto  aos  custos  de  transporte,

diárias e alimentação de todos os envolvidos;

4. Descrição e

Especificação

do objeto e

serviços

Em Lote único.

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

5. Local e prazo

de instalação

5.1.Local dos serviços:

No  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE/AL,  no  1º

pavimento do edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello,  situado a

rua Aristeu de Andrade, nº 377,  no bairro do Farol.

5.2. Prazo de execução para entrega: 10(dez) dias úteis.

6. Prazo de

Assistência
Permanece a da vigência contratual;

7. Prazo de

garantia
Permanece a da vigência contratual;

8. Pagamento

8.1.  O pagamento  será efetuado mediante ordem bancária  de

crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da

Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada

das Certidões Negativas  de Débitos  Fiscais  e  Previdenciários,

somente após a conclusão dos serviços;

8.2.  Se a empresa for  optante do SIMPLES, deverá anexar  à

Nota  Fiscal  o  documento  que  comprove  a  opção,  no  modelo

determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para

que não incidam retenções indesejadas.

9. Gestão e

fiscalização
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

 

10. Sanções

Administrativas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que

podem ser aplicadas cumulativamente:

10.1 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;

10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de

10% (dez por  cento),  em razão de atraso no cumprimento do

objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor

atualizado do contrato;

10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

contrato,  em razão de recusa em assiná-lo  ou  de inexecução

total ou parcial das obrigações assumidas;

10.4 Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e

impedimento  de  contratar  com  a  Administração  Pública,  por

prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.5 Expedição  de  declaração  de  inidoneidade  em  nome  da

CONTRATADA para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Pública,  nos  termos  do  art.  87,  inciso  IV,  da  Lei  Nacional  n°

8.666/93;

10.6 Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou

parcial  do  contrato,  conforme  o  caso,  para  imposição  da

penalidade  pertinente,  o  atraso  superior  a  24  (vinte  e  quatro)

horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;

10.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão

ser impostas cumulativamente com as demais;

10.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48

(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o

contraditório e a ampla defesa;

10.9 As  multas poderão ser  cumulativas  e serão descontadas

dos valores devidos à CONTRATADA, se houver,  ou cobradas

judicialmente.

Maceió/AL, 05 de abril de 2022.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (arquiteta requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos

Daniela Arroxellas de Albuquerque
Técnica Judiciário

Seção de Manutenção e Reparos

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

TABELA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS E MATERIAL

LOTE ÚNICO

SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM MATERIAL DE CAPAS DE ENCOSTO DE
POLTRONAS ANTI COVID-19

DESCRIÇÃO SERVIÇO
QDE VALOR

UNITARIO
(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

Confecção  de  capas  de  encosto  de
poltronas  de  auditório  medindo
aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em
tecido  de  malha  de  Helanca  100%
poliéster, na cor cinza claro, com costuras
em  overlock com  máquina  galoneira,
impressão sobreposta a helanca com um
círculo  com  “x”  no  centro  tamanho  A4,
impressão sublimática na cor amarelo ou
vermelho (a escolher posteriormente).

50

Valor total dos serviços   

Maceió/AL, 05 de abril de 2022.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (arquiteta requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos

Daniela Arroxellas de Albuquerque
Técnica Judiciário

Seção de Manutenção e Reparos

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM MATERIAL DE CAPAS DE ENCOSTO DE
POLTRONAS ANTI COVID-19

Imagens de referência

Salão do pleno . Vista das poltronas a serem cobertas no encosto

Fitamento utilizado atualmente.

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Poltrona a seguir medidas Medidas aferidas como ideal

    Modelos semelhantes como referência

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (arquiteta requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos

Daniela Arroxellas de Albuquerque
Técnica Judiciário

Seção de Manutenção e Reparos

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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Data: 07/04/2022

ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIT. TOTAL 

1 50 UNIDADE

Confecção de capas de encosto de poltronas de auditório medindo  

aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em tecido de malha de Helanca 

100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com 

máquina galoneira,  impressão sobreposta a helanca com um círculo 

com “x” no centro tamanho A4, impressão sublimática na cor amarelo 

ou vermelho (a escolher posteriormente).

20,00R$            1.000,00R$            

Total 1.000,00R$            

CNPJ: 07.149.307/0002-89

Solicitante: TRE-AL

LOGO MARCA 

DA EMPRESA

CONFECÇÕES NÓBREGA EIRELI-ME

Endereço: Rua do Imperador, 312, Centro, Maceió AL

E-mail: nobregaconfeccoes@hotmal.com

Telefone: 82 3336-1313

Responsável pela informações: 

ORÇAMENTO

Prazo de Entrega: 10 À 12 DIAS ÚTEIS

Prazo de validade da proposta: 15 DIAS

___________________________________________                                        

Assinatura

Orçamento - Confecção de capas para cadeiras. COVID.19 (1042837)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 11



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1967 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Secretário,
 
Encaminho em anexos as providências solicitadas

após pesquisas de praxe para andamento desta demanda
solicitada:

1. Termo de Referência(1041245)
2.Orçamento com estimativa de preço(1042837).
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 07/04/2022, às 14:09, 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
1042840 e o código CRC 3C7B4BBC.

0002833-18.2022.6.02.8000 1042840v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2022.
Aprovo o Termo de Referência de evento 1041245 e

remeto os autos à SEIC, para complemento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2022, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044499 e o código CRC 961DE0DE.

0002833-18.2022.6.02.8000 1044499v1
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E-mail - 1044979

Data de Envio: 
  11/04/2022 14:05:57

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

Para:
    orcamento@brindedobem.com.br

Assunto: 
  Capas para cadeiras

Mensagem: 
  Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 50 capas de encosto de poltronas de auditório
medindo aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em tecido de malha de Helanca 100% poliéster, na cor
cinza claro.

Neste sentido, solicitamos orçamento no prazo de 05 (cinco) dias , conforme termo de referência anexo
que além de um maior detalhamento do item, traz também imagens de referência.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf

E-mail SEIC 1044979         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 14



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

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2022.
Trata-se de aquisição de 50 (cinquenta) capas de

encosto de poltronas, para distanciamento pelo COVID-19,
com fornecimento de material para o 1º pavimento, salão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Termo de
Referência 1041245.

 
A própria unidade demandante juntou um

orçamento 1042837.
 
Após a aprovação do TR, os autos vieram para

intrução, em especial, quanto ao valor estimado e modalidade
de licitação a ser adotada, se for o caso.

 
Esta unidade realizou pesquisa de preços junto à

plataforma "Banco de Preços" 1045256, alcançado quatro
preços viáveis, chegando-se ao seguinte panorama:

 
FORNECEDOR VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR GLOBAL
NÓBREGA CONFECÇÕES (1042837) R$ 20,00

50
 

R$ 1.000,00
OMEGA PRODUTOS E SERVICOS R$ 14,00 R$ 600,00
ALAIDE RAISI ZANOLLO R$ 21,80 R$ 1.090,00
NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS R$ 19,09 R$ 954,50
ROSANE RECH MARCON R$ 22,90 R$ 1.145,00
VALOR MÉDIO ESTIMADO R$ 19,56 R$ 977,90

 
Tendo em vista a existência de outras contratações

semelhantes previstas para este exercício, em especial,
quanto à aquisição de camisetas e outros itens
personalizáveis, Pleitos 2022 - 0004750-
09.2021.6.02.8000, 0006090-85.2021.6.02.8000 e reposição de
material para distribuição para alunos durante as palestras do
Jovem Eleitor e Eleitor do Futuro, EJE - PAC 2022 (0991165,

Despacho SEIC 1045122         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 15



página 11),  que ultrapassariam o limite art. 24, II da Lei nº
8.666/93, faz-se necessária a adoção de procedimento
licitatório para presente aquisição.

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

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 11/04/2022, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/04/2022, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1045122 e o código CRC 2478386B.

0002833-18.2022.6.02.8000 1045122v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS
Responsável: Responsável: ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMESANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Matrícula: Matrícula: 3092031130920311
Departamento: Departamento: SEICSEIC

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: capa protetora

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,00R$ 14,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

BASE AÉREA DE BOA VISTA

Objeto:Objeto: Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha SRP 007- 2021.

Descrição:Descrição: Capa padronizadaCapa padronizada - CAPA PADRONIZADA PARA ENCOSTO DE CADEIRA,

FORMATO RETANGULAR, TECIDO OXFORD 100% POLIESTER, COR BRANCA E

COM ARTE ESTAMPADA EM UMA FRENTE, ALTURA 96CM, COMPRIMENTO

45CM,LARGURA 6CM. ARTE A SER ENVIADO JUNTO COM A NOTA DE

EMPENHO

CatMat:CatMat: 150712150712 - CAPA PADRONIZADA, CAPA PADRONIZADA

Data:Data: 19/01/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:120637

Lote/Item:Lote/Item: /13

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 400

Unidade:Unidade: Unidade

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 11/04/2022 15:34:23  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 11/04/2022 15:34:23  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0002833-18.2022.6.02.8000 - capa "não sentar"

Pesquisa realizada entre 11/04/2022 13:32:18 e 11/04/2022 15:32:29Pesquisa realizada entre 11/04/2022 13:32:18 e 11/04/2022 15:32:29

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: capa protetora
Descrição: Descrição: capa protetora, material: tnt, aplicação: encosto para cadeira, características adicionais: costura interna,elástico nas laterais,personalida,
dimensões: 40 x 26 cm

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

4 / 18 1 R$ 19,45 (un) - R$ 19,45 R$ 19,45

Valor Global:Valor Global:   R$ 19,45R$ 19,45

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 19,45 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 19,45 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 19,45

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade capa protetora, material: tnt, aplicação: encosto para cadeira, características adicionais: costura interna,elástico nas laterais,perso

nalida, dimensões: 40 x 26 cm
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UF:UF: RR

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

31.354.105/0001-72
* VENCEDOR *

OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI R$ 14,00R$ 14,00

Marca: Marca: SANTANA ENXOVAIS                                                
Fabricante: Fabricante: SANTANA ENXOVAIS                                                
Modelo: Modelo: PROFICIONE 
Descrição: Descrição: CAPA PADRONIZADA PARA ENCOSTO DE CADEIRA, FORMATO RETANGULAR, TECIDO OXFORD 100% POLIESTER, COR BRANCA E COM ARTE EST
AMPADA EM UMA FRENTE, ALTURA 96CM, COMPRIMENTO 45CM,LARGURA 6CM. ARTE A SER ENVIADO JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO                               

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

GO Inhumas R 13, SN VICTOR (62) 99858-2596 omegaprodutoss@gmail.com

15.202.207/0001-16 TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA R$ 17,74

Marca: Marca: sifep                                                
Fabricante: Fabricante: sfp                                                
Modelo: Modelo: sife 
Descrição: Descrição: CAPA PADRONIZADA PARA ENCOSTO DE CADEIRA, FORMATO RETANGULAR, TECIDO OXFORD 100% POLIESTER, COR BRANCA E COM ARTE EST
AMPADA EM UMA FRENTE, ALTURA 96CM, COMPRIMENTO 45CM,LARGURA 6CM. ARTE A SER ENVIADO JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.                              

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

RR Boa Vista R ANTONIETA PEREIRA DE MELO, 51 (95) 8406-3763 trazempreendimentos@gmail.com

34.798.934/0001-32 ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI R$ 17,75

Marca: Marca: DSR                                                
Fabricante: Fabricante: DSR                                                
Modelo: Modelo: DSR 
Descrição: Descrição: CAPA PADRONIZADA PARA ENCOSTO DE CADEIRA, FORMATO RETANGULAR, TECIDO OXFORD 100% POLIESTER, COR BRANCA E COM ARTE EST
AMPADA EM UMA FRENTE, ALTURA 96CM, COMPRIMENTO 45CM,LARGURA 6CM. ARTE A SER ENVIADO JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO                               

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

RR Boa Vista R BENTO BRASIL, 297 Neri Brandão Rocha (95) 3224-7382 eletrisul@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 21,80R$ 21,80

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

1ªBrigada de Infantaria de Selva 

Comando de Fronteira de Roraima/7ºBIS

Objeto:Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha e enxoval (roupa de cama e uniformes)

para atender as necessidades do CFRON RR/7° BIS e órgãos participantes..

Descrição:Descrição: CapaCapa - Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em

matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim

branco na parte de trás do encosto

CatMat:CatMat: 150452150452 - CAPA

Data:Data: 16/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:160352

Lote/Item:Lote/Item: /30

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.250

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

08.944.032/0001-57
* VENCEDOR *

ALAIDE RAISI ZANOLLO R$ 21,80R$ 21,80

Marca: Marca: ZANOLLO                                                
Fabricante: Fabricante: ALAIDE RAISI ZANOLLO - EPP                                                
Modelo: Modelo: PROFISSIONAL 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim
branco na parte de trás do encosto                                        

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

SP Orlândia AV MARGINAL DIREITA, 51 ALAIDE (16) 3726-4851 zanolloconfeccoes@com4.com.br

32.384.502/0001-50 LEANDRO DA SILVA FRANCAS R$ 22,00

Marca: Marca: -                                                
Fabricante: Fabricante: -                                                
Modelo: Modelo: - 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim
branco na parte de trás do encosto                                        
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

AM Manaus R APIAL, 198 (92) 9221-8958/ (92) 9159-7022 lsfservicosecomercio@hotmail.com

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES R$ 23,40

Marca: Marca: NAC                                                
Fabricante: Fabricante: NAC                                                
Modelo: Modelo: PLASTICA 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim
branco na parte de trás do encosto                                        

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

MG Juiz de Fora R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987 (32) 8817-5337

32.483.809/0001-08 MARCOS AURELIO DA SILVA JUNIOR 02726284256 R$ 24,00

Marca: Marca: MV                                                
Fabricante: Fabricante: MV                                                
Modelo: Modelo: MV 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim
branco na parte de trás do encosto                                        

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

AM Manaus RUA IGARAPE RECONQUISTA, 0 (92) 3615-6891 luis_onete@hotmail.com

01.221.604/0001-20 SAT COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 24,50

Marca: Marca: premium                                                
Fabricante: Fabricante: premium                                                
Modelo: Modelo: premium 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim
branco na parte de trás do encosto                                        

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

RR Boa Vista R RAIMUNDO PENAFORT, 160 (95) 3625-4774/ (95) 9148-8377 sat.comeserv@gmail.com

37.693.516/0001-79 JUCINEI DE SA DA SILVA 01128147270 R$ 24,60

Marca: Marca: JUCINEI                                                
Fabricante: Fabricante: JUCINEI                                                
Modelo: Modelo: JUCINEI 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim
branco na parte de trás do encosto                                        

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

AM Manaus RUA PAMPULHA, 199 (93) 9321-9351 jucinei93219351@gmail.com

14.378.714/0001-42 INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI R$ 26,60

Marca: Marca: UNIPHORMES                                                
Fabricante: Fabricante: L. M. DA SILVA AMBROSIO                                                
Modelo: Modelo: CAPA DE CADEIRA 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim
branco na parte de trás do encosto. Modelo: CAPA DE CADEIRA, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacion
ais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade d
a Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: UNIPHORMES; Fabricante: L. M. DA SILVA AM
BROSIO, Produto Nacional.                                        

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

RJ Volta Redonda R DOIS, 409 (24) 3346-4310 wvc_jucerja@yahoo.com.br

02.235.079/0001-65 ALFAIATARIA SAO LUCAS DO GESA LTDA R$ 28,00

Marca: Marca: São Lucas                                                
Fabricante: Fabricante: Alfaiataria São Lucas                                                
Modelo: Modelo: N/P 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço, confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de ceti
m branco na parte de trás do encosto                                        

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

RJ Rio de Janeiro AV DUQUE DE CAXIAS, 438 (21) 2457-4868 alfaiataria31gac@uol.com.br

23.407.763/0001-57 NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA R$ 30,79

Marca: Marca: NOVA MESA                                                
Fabricante: Fabricante: NOVA MESA                                                
Modelo: Modelo: FANTASMINHA 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim
branco na parte de trás do encosto                                        

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

CE Fortaleza R SANDRA GENTIL, 1519 (85) 8990-1093 novamesadistribuidora@gmail.com

22.808.990/0001-21 B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA R$ 30,99

Marca: Marca: asa sul                                                
Fabricante: Fabricante: asa sul                                                
Modelo: Modelo: hotel 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim
branco na parte de trás do encosto                                        

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

CE Fortaleza R ALVARES CABRAL, 989 ANGELICA (85) 3047-1716 qualidade.b2g@gmail.com

10.417.235/0001-37 JVG PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI R$ 32,00

Marca: Marca: JUCINEI                                                
Fabricante: Fabricante: JUCINEI                                                
Modelo: Modelo: JUCINEI 
Descrição: Descrição: Capa de cadeira plástica (fantasminha) sem braço confeccionado em matelassê no acento e encosto, com saia de cetim, cor branca. Laço de cetim
branco na parte de trás do encosto                                        

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

AM Manaus R XAVIER DE MENDONCA, 70 (92) 3233-2188/ (92) 3233-2188

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

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,09R$ 19,09

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

5ª Região Militar 

14ªBrigada de Infantaria Motorizada 

28ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de Materaiis de Aprovisionamento..

Descrição:Descrição: Capa protetoraCapa protetora - Capa protetora, material: tnt, aplicação: encosto para cadeira,

características adicionais: costura interna,elástico nas laterais,personalida,

dimensões: 40 x 26 cm

CatMat:CatMat: 452044452044 - CAPA PROTETORA, MATERIAL:TNT, APLICAÇÃO:ENCOSTO PARA

CADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COSTURA INTERNA/ELÁSTICO NAS

LATERAIS/PERSONALIDA, DIMENSÕES:40 X 26 CM

Data:Data: 18/10/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:160441

Lote/Item:Lote/Item: /16

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SC

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

36.782.020/0001-09
* VENCEDOR *

NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA R$ 19,09R$ 19,09

Marca: Marca: NEXTEXTIL                                                
Fabricante: Fabricante: NEXTEXTIL                                                
Modelo: Modelo: TRADICIONAL 
Descrição: Descrição: Capa para cadeira plástica padrão. Material: tecido. Cor: branca e creme PRAZO VALIDADE DE 120 DIAS GARANTIA DE 12 MESES                                 

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

MG Coronel Fabriciano R MARIA DELFINA BENEVIDES, 14 (31) 9148-5543 nextextil2020@gmail.com

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES R$ 21,00

Marca: Marca: PROPRIA                                                
Fabricante: Fabricante: PROPRIA                                                
Modelo: Modelo: PARA CADEIRA 
Descrição: Descrição: Capa para cadeira plástica padrão. Material: tecido. Cor: branca e creme.                                        

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

MG Juiz de Fora R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987 (32) 8817-5337

18.386.337/0001-44 SILVENINA UNIFORMES LTDA R$ 55,00

Marca: Marca: silvenina                                                
Fabricante: Fabricante: silvenina                                                
Modelo: Modelo: silvenina 
Descrição: Descrição: Capa para cadeira plástica padrão. Material: tecido. Cor: branca e creme.                                        

Relatório gerado no dia 11/04/2022 15:34:23 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDaxfJflIEtOZKxAZGpQvdULUc1knsMYuE%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDaxfJflIEtOZKxAZGpQvdULUc1knsMYuE%253d 4 / 6

Relatório  (1045256)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 20

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160441&uasg=160441&numprp=82021&Seq=1


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

DF Brasília Q QI 02 LOTES 31/33, LOJA, 04 (61) 3037-6222 silveninauniformes@gmail.com

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

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,90R$ 22,90

Órgão:Órgão: SEC.IND.COM.TURISMO, DESPORTO E LAZER 

Prefeitura Municipal de Pantano Grande/RS

Objeto:Objeto: PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL

BRILHA PANTANO.

Descrição:Descrição: CAPA CADEIRACAPA CADEIRA - CAPA CADEIRA

Data:Data: 10/01/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 1402022

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 177.23.214.90/pronimtb/index.asp?

acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: RS

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

02.162.468/0001-08
* VENCEDOR *

ROSANE RECH MARCON R$ 22,90

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

Endereço:Endereço:

,
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

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

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

Item 1 - capa protetoraItem 1 - capa protetora

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
18/10/2021 e 19/01/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 10/01/2022, calculado pela
fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/04/2022, às 18:22, 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
1045533 e o código CRC 63FCDCD3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1045122, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/04/2022, 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
1046147 e o código CRC F420F659.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
À COFIN, para reserva de crédito, no valor

estimado pela SEIC (doc. 1045122).
Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do

edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/04/2022, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046360 e o código CRC 7DCCFA84.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
À SGO, para cumprimento do Despacho GSAD

1046360.
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 12/04/2022, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046377 e o código CRC 02B4AF6B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
Oportunamente, em retificação ao

Despacho 1045122, onde se lê:
 

"Sugerimos, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, pelo sistema de registro de
preços, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº 7.892/2013 e 10.024/2019,
com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno
porte."
 
Leia-se:
 
"Sugerimos, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019, com
participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte."

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 12/04/2022, às 17:38, 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
1046427 e o código CRC 4AF031E4.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  12/04/2022 18:26
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 104

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

12/04/2022 0002833-18.2022.6.02 - 977,90

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

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

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS SINALIZADORAS DE CADEIRAS DO PLENO. PROC
0002833-18.2022.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

12/04/2022 Inclusão 977,90

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

12/04/2022 18:25:43
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 104; 2022RO000456

Observação:

- CONF DESPACHO SEIC DOC. 1045122.
- SUGERIMOS A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO PARA O SUBITEM DO

EMPENHO:
 
  CODIGO: 33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E

OUTROS                    
                                                                                
  FUNCAO                                                                        
  REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS PARA
IDENTIFI?         
  CACAO, SINALIZACAO VISUAL, ENDERECAMENTO E OUTROS.  PLACAS DE
SINALIZA        
  CAO EM GERAL, TAIS COMO, PLACAS INDICATIVAS  PARA O SETORES E
SECOES,         
  PLACAS PARA VEICULOS, PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DE MATERIAL,
PLACAS SI        
  NALIZADORAS DE TRANSITO, CONES SINALIZADORES DE TRANSITO,
CRACHAS, BO-        
  TONS IDENTIFICADORES PARA SERVIDORES E OUTROS. 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 19/04/2022, 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
1046488 e o código CRC 6156FDFB.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0002833-18.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a prestação de serviço de confecção de capas de encosto de poltronas, para 
distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de material, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço de 
confecção de capas de encosto de poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com 
fornecimento de material para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen. 
Arnon de Mello na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu 
de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, conforme ANEXOS, de acordo com as 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DO LOCAL E DOS PRAZOS  
 
2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, no Edifício 
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no 1º pavimento do edifício da OAM - Sen. 
Arnon de Mello, Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió - AL, 57051-900. 

 
2.2. O prazo de garantia dos serviços é de 06 (seis) meses. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, do ramo pertinente ao objeto licitado e previamente cadastrados no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam 
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

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

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49; 

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

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

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

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

terceiros. 

Minuta de edital (1049744)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 33

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

4 

 

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

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

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais. 
 

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

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

Minuta de edital (1049744)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 36



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

7 

 

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

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

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 977,90 (novecentos e 
setenta e sete reais e noventa centavos), que de modo algum, vinculam a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
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8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

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

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

que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. 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. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.                 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 
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8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 
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atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda 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 Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto; 

d) conter o preço unitário e total do objeto. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
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10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
24.11 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 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
entrega em conformidade com este edital. 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão 
do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 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; 
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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. 
 
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
17.3. 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. 
 
17.4 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 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no cumprimento do 
objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado 
do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 
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17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  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. 
 
17.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. 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. 
 
17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. 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. 
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17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. 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. 
 

17.12.1. 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. 

 
17.13. 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. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual 
deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
18.7. 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: 
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EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.        As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)   Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias; 

c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

e) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 

f) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1.  São obrigações da contratada: 
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a) Fornecer produtos de boa qualidade e perfeita execução assegurando a 
garantia vigente deste produto; 

b) Fornecer o material necessário ao deslocamento das divisórias, incluindo 
fixação com instalação de portas sendo os mesmos de sua exclusiva 
responsabilidade quanto aos custos de transporte, diárias e alimentação de 
todos os envolvidos; 

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

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

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

g) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
h) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis 
com o regime de Direito Público. 

 
22- DA VISTORIA 

 

22.1. Os proponentes poderão fazer uma vistoria junto ao objeto (poltrona, 

encosto) a ser moldado, para perfeita adequação e adaptação a sua confecção evitando 

surpresas e/ou dúvidas posteriores. 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos serviços e preços máximos admitidos; 
ANEXO I-B - Imagens de referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 
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23.14. 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  
 

 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM MATERIAL DE CAPAS DE 

ENCOSTO DE POLTRONAS anti COVID-19 

Salão do Pleno 

 

 

 

 

1. Objeto 

Serviço de confecção de capas de encosto de poltronas, para 

distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de material para o 1º 

pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello 

na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado a rua Aristeu 

de Andrade, nº 377, no bairro do 

Farol, conforme ANEXOS. 

 
2. Justificativa 

Através da solicitação oriunda da unidade da SAD para que promova 

cuidados acerca de distanciar-se entre poltronas e evitar contágio pelo 

COVID-19 a serviço da cartilha a se seguir pela AAMO. 

Para isso, será imprescindível a confecção destas capas nos 

moldes e cuidados a seguir. 
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3. Disposições 

Gerais 

3.1. Os serviços deverão ser executados por empresa especializada em 

confecção; 

3.2. Os produtos fornecidos deverão ser de boa qualidade e perfeita 

execução assegurando a garantia vigente deste produto; 

3.3. Deverá ser feito uma vistoria junto ao objeto (poltrona, encosto) a 

ser moldado para perfeita adequação e adaptação ao a sua confecção 

evitando surpresas e ou dúvidas posteriores; 

3.4. Todo o serviço e material necessário ao deslocamento das 

divisórias incluindo fixação com instalação de portas deverá ser 

fornecido pela CONTRATADA sendo os mesmos de sua exclusiva 

responsabilidade quanto aos custos de transporte, diárias e alimentação 

de todos os envolvidos; 

4. Descrição e 

Especificação 

do objeto e 

serviços 

 

 
Em Lote único. 

 

 

5. Local e prazo 

de instalação 

5.1. Local dos serviços: 

No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no 1º 

pavimento do edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello, situado a rua 

Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol. 
5.2. Prazo de execução para entrega: 10(dez) dias úteis. 

6. Prazo de 

garantia 

 

06 (seis) meses. 

 

 

 

 

7. Pagamento 

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de 

crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da 

Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 

das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, 

somente após a conclusão dos serviços; 
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7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota 

Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo 

determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 

que não incidam retenções indesejadas. 

8. Gestão e 

fiscalização 

 

Seção de Manutenção e Reparos – SMR. 

 

 

 

 

 

9. Sanções 

Administrativas 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que 

podem ser aplicadas cumulativamente: 

9.1. 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; 

9.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 

10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do 

objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor 

atualizado do contrato; 

9.3. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do 
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 contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou 

parcial das obrigações assumidas; 

9.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

9.5. Expedição de declaração de inidoneidade em nome da 

CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

9.6. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 

contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 

atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das 

obrigações contratuais; 

9.7. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser 

impostas cumulativamente com as demais; 

9.8. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 

(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 

contraditório e a ampla defesa; 

9.9. As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores 

devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas 

judicialmente. 

 

Maceió/AL, 05 de abril de 2022. 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 

Analista Judiciário Especializado (arquiteta 

requisitada) Seção de Manutenção e Reparos 

 

Daniela Arroxellas de Albuquerque 

Técnica Judiciário 

Seção de Manutenção e Reparos 
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ANEXO I-A 
 

            DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS        

 

 
ITEM DESCRIÇÃO  

 
QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
(RS) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

01 

Confecção de capas de encosto de poltronas de 
auditório medindo aproximadamente (30h x 50lx 
10p)cm em tecido de malha de Helanca 100% 
poliéster, na cor cinza claro, com costuras em 
overlock com máquina galoneira, impressão 
sobreposta a helanca com um círculo com “x” no 
centro tamanho A4, impressão sublimática na cor 
amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente). 

50 19,56 977,90 
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    ANEXO I-B  

 
  IMAGENS DE REFERÊNCIA 

 
 

              Salão do pleno. Vista das poltronas a serem cobertas no 

encosto 

      Fitamento utilizado atualmente  

atualmente. 
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Modelos semelhantes como referência 

 
 

 

 

 
 
 
 

  

  

             Medidas aferidas como 

ideal 

              Poltrona a seguir 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. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 2260 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à prestação de serviços
de confecção de capas de encosto de poltronas.

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
para contratação.

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.

Foi excluído, no Termo de Referência, o item que tratava do prazo de assistência,
definido o prazo de 06 (seis) meses para a garantia dos serviços e decidido que a
contratação se daria tão somente por nota de empenho, conforme determinação
verbal da responsável pela elaboração do referido termo, servidora Luciana Breda.

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

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

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

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/04/2022, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 21/04/2022, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 25/04/2022, às 17:06, 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
1049783 e o código CRC 1E44E728.

0002833-18.2022.6.02.8000 1049783v4
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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 abril de 2022.
Reporto-me à Informação 2260, da SLC

(doc. 1049783), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter os presentes autos à análise da AJ-DG, com vistas à
aprovação da minuta do edital (doc. 1049744).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2022, às 00:01, 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
1050163 e o código CRC 0873B7AA.

0002833-18.2022.6.02.8000 1050163v1
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PROCESSO : 0002833-18.2022.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃOELETRÔNICO.

 

Parecer nº 463 / 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
a prestação de serviço de confecção de capas de encosto de
poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com
fornecimento de material, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte, conforme as especificações e condições assentadas no
Termo de Referência 1041245 e seus anexos.

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

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
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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
(1049744).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
A Secretaria de Administração iniciou a instrução

processual com a solicitação de que fosse elaborado Termo de
Referência objetivando à aquisição de capas sinalizadoras
para cadeiras.

 
A Seção de Manutenção e Reparos anexou o termo

de referência 1041245, com seus respectivos anexos,
juntando um orçamento (1042837).

 
Encaminhados os autos à Secretaria de

Administração, o Senhor Secretário aprovou o termo de
referência, conforme se depreende do Despacho GSAD
1044499.

 
A Seção de Instrução de Contratações, por sua vez,

realizou pesquisa de preços junto à Plataforma "Banco de
Preços" (1045256), estimando a despesa no valor médio de R$
977,90 (novecentos e setenta e sete reais e noventa centavos),
sugerindo, pois, que a licitação fosse realizada na modalidade
de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte
(Despacho SEIC 1045122, retificado pelo Despacho SEIC
1046427), em razão da existência de outras contratações
semelhantes previstas para este exercício, que ultrapassariam
o limite do art. 24, II da Lei nº 8.666/93, ressaltando assim
que se faz necessária a adoção de procedimento licitatório
para presente aquisição.

 
Consta no evento SEI nº 1046486 reserva de

crédito no valor suficiente para cobrir a despesa que ora se
pretende.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou a minuta de edital (1049744), ressaltando
na Informação 2260 (1049783), que a minuta foi elaborada
para conferir às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude
do valor estimado da aquisição e que foram divulgados no
edital os preços orçados pela administração, como já
fundamentado em outros procedimentos semelhantes, tudo
com base no entendimento do TCU (Acórdão 2.166/2014 –
Plenário). Ademais, noticiou que fora excluído, no Termo de
Referência, o item que tratava do prazo de assistência,
definindo o prazo de 06 (seis) meses para a garantia dos
serviços e que a contratação se daria tão somente por nota de
empenho, conforme determinação verbal da responsável pela
elaboração do referido termo.
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A Secretaria de Administração afirma nada ter a ser

opor à informação apresenta, submetendo-a à análise desta
Assessoria Jurídica (1050163).

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

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

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

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

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
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.

 
Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados

como bens comuns, tem-se que os objetos da presente
licitação podem ser adquiridos via pregão, registrando-se,
ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do
Decreto nº 10.024/2019 foram devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão 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
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da licitação.
 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4º da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em face do que determina a Portaria Presidência nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente
lista de verificação, prevista no Anexo I:

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento/Observação

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

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

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de
contratações?

NÃO Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1041245

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

SIM 1041245

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

SIM 1041245

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

N/A  

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

SIM 1041245

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 1041245

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de NÃO Esclarecer
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sustentabilidade?

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 1044499

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 1045122

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
 
 
1045122

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

N/A
 
 

27

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

SIM 1045122

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 1049744

29

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

N/A  

30

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

SIM 1049744

31

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

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

Os autos do processo
administrativo estão instruídos

Parecer 463 (1050658)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 71



33

com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as
exigências que tenham
potencial para reduzir o
universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

SIM 1049744

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 1049744

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

SIM 1049744

38

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

SIM 1049744

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

SIM 1049744

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

NÃO  

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

SIM 1049744

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

SIM 1049744

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 1049744

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 1049744

45

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

SIM 1049744

A minuta do contrato/ata e/ou
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46

instrumento equivalente
contém obrigação à
fornecedora de manter as
condições de habilitação
durante a execução do
contrato?

SIM 1049744

47

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

SIM 1049744

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 1049744

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 1049744

50

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

N/A  

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

N/A IRREAJUSTÁVEIS

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre
margem de preferência foram
observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

N/A  

54

Em face do valor estimado do
objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06,
art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM 1049783

55

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

N/A  

56

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

 EM CURSO

Consta a autorização da
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57

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

 Próxima fase

58

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

 Próxima fase

59

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

 Próxima fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

SIM 1046486

62

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

N/A  

63

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

N/A  

 
6. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém que seja procedida:
 

1) a revisão da numeração dos subitens
do item 18 da minuta de edital, bem como
retificação do subitem 23.14, que se
encontra repetido, em evidente erro
formal, de digitação;
2) a revisão do item 3 do termo de
referência, em especial o subitem 3.4,
informando sobre a necessidade de sua
manutenção;
3) os esclarecimentos pertinentes aos
itens 2 e 22 da Lista de Verificação.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 26/04/2022, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/04/2022, às 17:04, 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
1050658 e o código CRC 1219408D.

0002833-18.2022.6.02.8000 1050658v10
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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 abril de 2022.
Sigam os autos à SLC, para promover, na minuta do

edital, os ajustes indicados pela AJ-DG no Parecer 463, tópico
6, itens 1 e 2 (doc. 1050658).

No que respeita aos apontamentos quanto aos itens
2 e 22 da Lista de Verificação que integra o citado Parecer,
mister assinalar que se trata de aquisição de pequena monta,
cuja necessidade foi levantada no corrente exercício,
considerando a manutenção das medidas de segurança
sanitária e a melhor apresentação do ambiente de sessões
plenárias. Portanto, trata-se de de despesa inicalmente não
prevista no Plano de Contratações, mas plenamente viável de
execução no exercício, já havendo inclusive reserva de
crédito para tanto (doc. 1046486).

Quanto aos requisitos de sustentabilidade, deve ter
em conta que se trata de aquisição singela, de pouca
expressão numérica e financeira, de tal forma que o termo de
referência limitou-se aos aspectos básicos necessários à
definição do objeto.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2022, às 21:42, 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
1053613 e o código CRC 71C715B8.

0002833-18.2022.6.02.8000 1053613v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0002833-18.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a prestação de serviço de confecção de capas de encosto de poltronas, para 
distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de material, tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço de 
confecção de capas de encosto de poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com 
fornecimento de material para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen. 
Arnon de Mello na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu 
de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, conforme ANEXOS, de acordo com as 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DO LOCAL E DOS PRAZOS  
 
2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, no Edifício 
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no 1º pavimento do edifício da OAM - Sen. 
Arnon de Mello, Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió - AL, 57051-900. 

 
2.2. O prazo de garantia dos serviços é de 06 (seis) meses. 
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3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, do ramo pertinente ao objeto licitado e previamente cadastrados no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam 
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

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

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

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

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

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

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49; 

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

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

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

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

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

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

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

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

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais. 
 

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 
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licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

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

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 977,90 (novecentos e 
setenta e sete reais e noventa centavos), que de modo algum, vinculam a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
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8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

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

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

que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. 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. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
8.8.                 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 
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8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 
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atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

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

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda 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 Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do objeto; 

d) conter o preço unitário e total do objeto. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
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10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 
24.11 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 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
entrega em conformidade com este edital. 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão 
do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 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; 
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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. 
 
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
17.3. 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. 
 
17.4 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 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no cumprimento do 
objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado 
do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 
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17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  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. 
 
17.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. 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. 
 
17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. 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. 
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17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. 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. 
 

17.12.1. 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. 

 
17.13. 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. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual 
deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
18.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.        As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)   Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias; 

c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

e) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 

f) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1.  São obrigações da contratada: 
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a) Fornecer produtos de boa qualidade e perfeita execução assegurando a 
garantia vigente deste produto; 

b) Fornecer o material necessário ao deslocamento das divisórias, incluindo 
fixação com instalação de portas sendo os mesmos de sua exclusiva 
responsabilidade quanto aos custos de transporte, diárias e alimentação de 
todos os envolvidos; 

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

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

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

g) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 
h) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis 
com o regime de Direito Público. 

 
22- DA VISTORIA 

 

22.1. Os proponentes poderão fazer uma vistoria junto ao objeto (poltrona, 

encosto) a ser moldado, para perfeita adequação e adaptação a sua confecção evitando 

surpresas e/ou dúvidas posteriores. 

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos serviços e preços máximos admitidos; 
ANEXO I-B - Imagens de referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 
 

Minuta de edital (ajustada) (1058605)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 99



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

24 

 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

                              TERMO DE REFERÊNCIA  
 

 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM MATERIAL DE CAPAS DE 

ENCOSTO DE POLTRONAS anti COVID-19 

Salão do Pleno 

 

 

 

 

1. Objeto 

Serviço de confecção de capas de encosto de poltronas, para 

distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de material para o 1º 

pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello 

na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado a rua Aristeu 

de Andrade, nº 377, no bairro do 

Farol, conforme ANEXOS. 

 
2. Justificativa 

Através da solicitação oriunda da unidade da SAD para que promova 

cuidados acerca de distanciar-se entre poltronas e evitar contágio pelo 

COVID-19 a serviço da cartilha a se seguir pela AAMO. 

Para isso, será imprescindível a confecção destas capas nos 

moldes e cuidados a seguir. 

 

 

 

 

3. Disposições 

Gerais 

3.1. Os serviços deverão ser executados por empresa especializada em 

confecção; 

3.2. Os produtos fornecidos deverão ser de boa qualidade e perfeita 

execução assegurando a garantia vigente deste produto; 

3.3. Deverá ser feito uma vistoria junto ao objeto (poltrona, encosto) a 

ser moldado para perfeita adequação e adaptação ao a sua confecção 

evitando surpresas e ou dúvidas posteriores. 

4. Descrição e 

Especificação 

do objeto e 

serviços 

 

 
Em Lote único. 
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5. Local e prazo 

de instalação 

5.1. Local dos serviços: 

No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no 1º 

pavimento do edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello, situado a rua 

Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol. 
5.2. Prazo de execução para entrega: 10(dez) dias úteis. 

6. Prazo de 

garantia 

 

06 (seis) meses. 

 

 

 

 

7. Pagamento 

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de 

crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da 

Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 

das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, 

somente após a conclusão dos serviços; 

7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota 

Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo 

determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 

que não incidam retenções indesejadas. 

8. Gestão e 

fiscalização 

 

Seção de Manutenção e Reparos – SMR. 

 

 

 

 

 

9. Sanções 

Administrativas 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que 

podem ser aplicadas cumulativamente: 

9.1. 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; 

9.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 

10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do 

objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor 

atualizado do contrato; 

9.3. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do 
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 contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou 

parcial das obrigações assumidas; 

9.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 

(dois) anos; 

9.5. Expedição de declaração de inidoneidade em nome da 

CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

9.6. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 

contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 

atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das 

obrigações contratuais; 

9.7. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser 

impostas cumulativamente com as demais; 

9.8. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 

(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 

contraditório e a ampla defesa; 

9.9. As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores 

devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas 

judicialmente. 

 

Maceió/AL, 05 de abril de 2022. 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 

Analista Judiciário Especializado (arquiteta 

requisitada) Seção de Manutenção e Reparos 

 

Daniela Arroxellas de Albuquerque 

Técnica Judiciário 

Seção de Manutenção e Reparos 

Minuta de edital (ajustada) (1058605)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 103



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

28 

 

 
ANEXO I-A 

 
            DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS        

 

 
ITEM DESCRIÇÃO  

 
QUANTIDADE VALOR  

UNITÁRIO 
(RS) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

01 

Confecção de capas de encosto de 
poltronas de auditório medindo 
aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm 
em tecido de malha de Helanca 100% 
poliéster, na cor cinza claro, com 
costuras em overlock com máquina 
galoneira, impressão sobreposta a 
helanca com um círculo com “x” no 
centro tamanho A4, impressão 
sublimática na cor amarelo ou vermelho 
(a escolher posteriormente). 

50 19,56 977,90 
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    ANEXO I-B  

 
  IMAGENS DE REFERÊNCIA 

 
 

              Salão do pleno. Vista das poltronas a serem cobertas no 

encosto 

      Fitamento utilizado atualmente  

atualmente. 
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Modelos semelhantes como referência 

 
 

 

 

 
 
 
 

  

  

             Medidas aferidas como 

ideal 

              Poltrona a seguir 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. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

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

Maceió, 04 de maio de 2022.
À AJ-DG, para ciência das alterações efetuadas na

minuta de edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 04/05/2022, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1058608 e o código CRC BA94B605.

0002833-18.2022.6.02.8000 1058608v1
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PROCESSO : 0002833-18.2022.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ASSUNTO : COMPLEMENTAÇÃO. ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 519 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, após o aperfeiçoamento da instrução, em razão do
pronunciamento constante do Parecer nº 463/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (1050658).

 
A Seção de Licitações e Contratos providenciou os

ajustes na minuta, conforme se observa do documento ora
anexado no evento SEI nº 1058605.

 
Por sua vez, o Senhor Secretário de Administração

prestou as informações para suprir os apontamentos contidos
nos itens 2 e 22 da Lista de Verificação.

 
Pelo exposto, considerando sanadas as pendências

apontadas, em complemento ao antedito Parecer, esta
Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta 1058605 de edital de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
a prestação de serviço de confecção de capas de encosto de
poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com
fornecimento de material para o 1º pavimento, salão do pleno,
no Edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello na sede do
Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no
Termo de Referência 1041245.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 04/05/2022, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 04/05/2022, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1058790 e o código CRC 903350B4.

0002833-18.2022.6.02.8000 1058790v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de maio de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta o pronunciamento da Assessoria Jurídica

(1058790), que aprovou a minuta do edital de licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a prestação de serviço de confecção de capas de encosto
de poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento
de material para o 1º pavimento, salão do pleno, nesta sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e
condições assentadas no Termo de Referência 1041245., submeto o
feito à superior consideração de V. Exa. para a necessária e
competente deliberação, com a recomendação de que seja autorizada
a fase externa do certame.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 04/05/2022, 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
1058890 e o código CRC DB8D81D0.
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PROCESSO : 0002833-18.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão Eletrônico. Confecção de capas de encosto de poltronas.

 

Decisão nº 1691 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 1058890.

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 a prestação de serviço de confecção de capas
de encosto de poltronas, para distanciamento devido à Pandemia
da COVID-19, com fornecimento de material para o 1º pavimento,
auditório do Pleno, no Edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello, onde
está sediado o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no Termo
de Referência 1041245.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 1058605, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 463/2022 (1050658), complementado pelo
Parecer nº 519/2022 (1058790) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
06/05/2022, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1060218 e o código CRC 48F9527C.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.
À SLC, para cumprimento da Decisão nº 1.691, da

Presidência (doc. 1060218).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2022, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1060921 e o código CRC 087D7BD8.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2022.
À SEIC,
Solicitando a indicação do CATSER para o serviço

objeto dos autos.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/05/2022, às 17:30, 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
1062710 e o código CRC 22884B53.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2022.
Senhora Chefe,
 
Sugerimos o CATSER nº 25240 - SERVICO DE

CONFECCAO DE CAPAS / COBERTURAS.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 10/05/2022, 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
1062725 e o código CRC 231E78C3.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº 30/2022 Nº 30/2022

PROCESSO Nº 0002833-18.2022.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 26 de maio de 2022
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que
realizará  licitação  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO
GLOBAL, objetivando a prestação de serviço de confecção de capas de encosto de
poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de material, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

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

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviço  de
confecção de capas de encosto de poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com
fornecimento de material para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM -
Sen. Arnon de Mello na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua
Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, conforme ANEXOS, de acordo com as
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

2 – DO LOCAL E DOS PRAZOS 

2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço,  no
Edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no 1º pavimento do edifício da
OAM - Sen. Arnon de Mello, Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió - AL, 57051-
900.

1
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2.2. O prazo de garantia dos serviços é de 06 (seis) meses.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, do ramo pertinente ao objeto licitado e previamente cadastrados no
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que
atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Siste-
ma.

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrati-
vos, na forma da legislação vigente;

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com pode-
res expressos para receber citação e responder administrativa ou judicial-
mente;

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

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

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou pa-
rente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades si-
tuadas 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 Justi-
ça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

2
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabele-
cido em seus arts. 42 a 49;

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

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

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

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

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre 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 Ins-
trução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando traba-
lho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

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

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

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

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Go-
verno Federal, no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
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4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabili-
dade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade téc-
nica para realização das transações inerentes a este Pregão.

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

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

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

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, con-
comitantemente 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 aber-
tura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de en-
vio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exi-
gidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

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

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

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

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou subs-
tituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
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5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos pro-
cedimentos de negociação e julgamento da proposta.

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

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

a) Valor global do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às es-
pecificações constantes no Anexo I.

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

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

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

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

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.7. Os licitantes  devem respeitar  os preços  máximos estabelecidos  nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licita-
ções públicas.

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas
da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cum-
primento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou conde-
nação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao paga-
mento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfatura-
mento por sobrepreço na execução do contrato.
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES. 

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

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

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

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

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

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

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

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

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais.

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

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

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

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e suces-
sivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze mi-
nutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lan-
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ces, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos cri-
térios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais
(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

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

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desen-
volvimento de tecnologia no País;

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

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

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

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

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

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

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

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 977,90 (novecentos
e setenta e sete reais e noventa centavos), que de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.

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

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

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

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solici-
tação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
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8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, desta-
cam-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.

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

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

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

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

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

9 – DA HABILITAÇÃO.

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

9.1.1. SICAF;

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

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbi-
dade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por inter-
médio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
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9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências  Impeditivas  Indiretas,  o  gestor  diligenciará  para  verificar  se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrên-
cias Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.

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

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

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

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Nor-
mativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constan-
tes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pú-
blica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a res-
pectiva documentação atualizada.

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

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,  em formato digital,  via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
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9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando hou-
ver dúvida em relação à integridade do documento digital.

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

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

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

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

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Em-
presas 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.portaldoempreen-
dedor.gov.br;

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

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,  com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participan-
te sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apre-
sentação 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 Segurida-
de Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Se-
cretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Na-
cional.

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 traba-
lho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Traba-
lho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao do-
micílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatí-
vel com o objeto 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 relaciona-
dos ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declara-
ção da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, de-
verá apresentar toda a documentação exigida para efeito de compro-
vação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri-
ção, sob pena de inabilitação.

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

9.10.2.3.  O licitante enquadrado como microempreendedor individual
que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previs-
tos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal
e (b)  da apresentação do balanço patrimonial  e das demonstrações
contábeis do último exercício.

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

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediata-
mente posterior à fase de habilitação.

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

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

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

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

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

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

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edi-
tal, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante le-
gal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do objeto;

d) conter o preço unitário e total do objeto.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

10.3. Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na proposta,  tais  como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéri-
cos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que in-
duza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
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10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os docu-
mentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e tra-
balhista 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 lici-
tante 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 sis-
tema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempesti-
vidade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou
não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, fican-
do os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresenta-
rem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegu-
rada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interes-
ses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interes-
sados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos an-
teriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados
e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instru-
mento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal  e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão ado-
tados  os  procedimentos  imediatamente  posteriores  ao  encerramento  da
etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acom-
panhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-
mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados  contidos  no SICAF,  sendo  responsabilidade  do licitante  manter
seus dados cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade com-
petente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até  03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no
item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração des-
te 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 re-
alização 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 designa-
da 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 subsí-
dios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os pra-
zos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcio-
nal e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licita-
ção.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sis-
tema e vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto,
valor, prazos de entrega em conformidade com este edital.

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar
o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

16.1. A execução da  contratação será acompanhada, fiscalizada e
atestada por servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos  designado(s) para a
gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias
e/ou convenientes.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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17.1. 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.

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem
aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
contratuais. 

17.3. 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.

17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
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a)  Advertência,  em  virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de
pequena  monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o
cometimento  reiterado  das  faltas  ensejadoras  desta  sanção,  aplicar
outras mais severas;

b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por  cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre
o valor atualizado do contrato;

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou inexecução total ou sobre o valor rema-
nescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas.

17.4.1.  As  multas  de mora e  convencional  por  inexecução  parcial,
quando  aplicadas  de  forma  isolada  ou  concomitante  não
ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

17.4.3. Na hipótese de prestação parcial  dos serviços,  o  valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
serviço em atraso.

17.4.4.  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.

17.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará
as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48
(quarenta  e  oito)  horas  pela  CONTRATADA,  assegurando-lhe  o
contraditório e a ampla defesa. 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.

17.6. 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.

17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
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contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

17.9. 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.

17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

17.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

17.12. 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.

17.12.1.  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.

17.13. 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.

17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

18- DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a
qual deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.

18.2. Poderão ser descontados  do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
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18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais  em  conformidade  com  a
legislação tributária vigente.

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal
o  documento  que  comprove  a  opção,  no  modelo  determinado  pela  Secretaria  da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a
data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N=  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício  2022,  alocados  no Programa de Trabalho -  Gestão do Processo Eleitoral;
PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas  e  Gestão Administrativas)  -  Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cum-
primento das obrigações estabelecidas neste edital;
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b)    Efetuar  o  pagamento à Contratada,  em moeda corrente,  no prazo
máximo de 10 (dez) dias;

c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade mani-
festada no fornecimento do objeto;

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contra-
tada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

e) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regula-
rização;

f) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfei-
ções no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção,
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas em lei.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. São obrigações da contratada:

a) Fornecer produtos de boa qualidade e perfeita execução assegurando a
garantia vigente deste produto;

b) Fornecer o material necessário ao deslocamento das divisórias, incluindo
fixação com instalação de portas sendo os mesmos de sua exclusiva res-
ponsabilidade quanto aos custos de transporte, diárias e alimentação de
todos os envolvidos;

c)Indicar endereço eletrônico (e-mail)  para o recebimento de expedientes/
notificações enviadas pelo TRE/AL;

d) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

e)  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;

f) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto
ao SICAF em condição regular;

g) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;

h) 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.
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22- DA VISTORIA

22.1. Os proponentes poderão fazer uma vistoria junto ao objeto (poltrona,
encosto) a ser moldado, para perfeita adequação e adaptação a sua confecção evi-
tando surpresas e/ou dúvidas posteriores.

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sa-
nar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessí-
vel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à con-
tratação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação. 

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por es-
ses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, ex-
cluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os pra-
zos em dias de expediente na Administração.

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observa-
dos os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus ane-
xos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente  
que     impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para  
o     primeiro     dia     útil     subsequente, devendo o   Pregoeiro informar sobre o adiamento no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida  Aristeu  de  Andrade,  nº  377,  6º  Andar  (COMAP/Seção  de  Licitações  e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações  e  Contratos,  no  endereço  especificado  no  item  23.11,  no  caso  de  ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos  sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A – Descrição dos serviços e preços máximos admitidos;
ANEXO I-B - Imagens de referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió –  Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 10 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 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM MATERIAL DE CAPAS DE
ENCOSTO DE POLTRONAS anti COVID-19

Salão do Pleno

1. Objeto

Serviço de confecção de capas de encosto de poltronas, para distancia-

mento pelo COVID-19, com fornecimento de material para o 1º pavi-

mento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello na

sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado a rua Aristeu de

Andrade, nº 377, no bairro do

Farol, conforme ANEXOS.

2. Justificativa

Através da solicitação oriunda da unidade da SAD para que promova

cuidados acerca de distanciar-se entre poltronas e evitar contágio pelo

COVID-19 a serviço da cartilha a se seguir pela AAMO.

Para isso, será imprescindível a confecção destas capas nos

moldes e cuidados a seguir.

3. Disposições

Gerais

3.1. Os serviços deverão ser executados por empresa especializada em

confecção;

3.2. Os produtos fornecidos deverão ser de boa qualidade e perfeita ex-

ecução assegurando a garantia vigente deste produto;

3.3. Deverá ser feito uma vistoria junto ao objeto (poltrona, encosto) a

ser moldado para perfeita adequação e adaptação ao a sua confecção evi-

tando surpresas e ou dúvidas posteriores.

4. Descrição e

Especificação

do objeto e

serviços

Em Lote único.
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5. Local e prazo

de instalação

5.1.Local dos serviços:
No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no 1º pavi-
mento do edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello, situado a rua

Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol.
5.2. Prazo de execução para entrega: 10(dez) dias úteis.

6. Prazo de

garantia 06 (seis) meses.

7. Pagamento

7.1.  O  pagamento  será  efetuado  mediante  ordem  bancária  de

crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da

Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada

das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, so-

mente após a conclusão dos serviços;

7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota

Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determi-

nado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para

que não incidam retenções indesejadas.
8. Gestão e fis-

calização Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

9. Sanções Ad-

ministrativas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que po-
dem ser aplicadas cumulativamente:
9.1. 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;

9.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de

10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto

ou na correção de irregularidade,  calculado sobre o valor  atual-

izado do contrato;

9.3. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
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contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou par-

cial das obrigações assumidas;

9.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento

de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02

(dois) anos;

9.5.  Expedição  de  declaração  de  inidoneidade  em  nome  da  CON-

TRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos

termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;

9.6. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do

contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o

atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das

obrigações contratuais;

9.7.  As sanções previstas neste  Termo  de Referência  poderão ser im-

postas cumulativamente com as demais;

9.8. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circun-

stâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e

oito) horas pela  CONTRATADA,  assegurando-lhe o contraditório e a

ampla defesa;

9.9. As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores

devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas

judicialmente.

Maceió/AL, 05 de abril de 2022.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda

Analista Judiciário Especializado (arquiteta
requisitada) Seção de Manutenção e Reparos

Daniela Arroxellas de Albuquerque

Técnica Judiciário
Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO I-A

            DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS       

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

(RS)

VALOR
TOTAL
(R$)

01

Confecção  de  capas  de  encosto  de
poltronas  de  auditório  medindo
aproximadamente  (30h  x  50lx  10p)cm
em tecido de malha de Helanca 100%
poliéster,  na  cor  cinza  claro,  com
costuras  em  overlock  com  máquina
galoneira,  impressão  sobreposta  a
helanca  com  um  círculo  com  “x”  no
centro  tamanho  A4,  impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho
(a escolher posteriormente).

50 19,56 977,90
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    ANEXO I-B 

  IMAGENS DE REFERÊNCIA

30

              Salão do pleno. Vista das poltronas a serem cobertas 
no encosto

      Fitamento utilizado atualmente 
 atualmente.
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31

             Medidas aferidas 
como ideal

              Poltrona a seguir 
medidas
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ANEXO II

                                                          PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA 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. de Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não

32
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EDITAL Nº 6 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022

 

PROCESSO Nº 0002833-18.2022.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 26 de maio de 2022

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a prestação de serviço de confecção de capas de encosto de poltronas,
para distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de material, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o
SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas
no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço de confecção de capas
de encosto de poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de
material para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello
na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade,
nº 377, no bairro do Farol, conforme ANEXOS, de acordo com as especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos.

 

2 – DO LOCAL E DOS PRAZOS

 

2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a
contar do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, no Edifício sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no 1º pavimento do edifício da OAM - Sen. Arnon
de Mello, Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió - AL, 57051-900.

 

2.2. O prazo de garantia dos serviços é de 06 (seis) meses.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, do ramo pertinente ao objeto licitado e previamente cadastrados
no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que
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atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
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no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes no Anexo I.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
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da data de sua apresentação.

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO,
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais.

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o

Edital 6 (1062746)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 150



encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
VENCEDORA.
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 977,90 (novecentos e
setenta e sete reais e noventa centavos), que de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.6.2. 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.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade
de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-
digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento
digital.
 

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda 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
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
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de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

9.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.
 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do objeto;

d. conter o preço unitário e total do objeto.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
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Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.
 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.
 

12.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
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anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;
b) Quando houver erro na aceitação
do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser
convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por
meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento
licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail
ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO.
 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
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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
24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos
de entrega em conformidade com este edital.

 

15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar
o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo
da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

 

16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada por
servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão do
contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 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;
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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.

 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

17.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.

 

17.3. 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.

 

17.4 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 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratação, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

 

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou inexecução total ou sobre o valor remanescente no caso de
inexecução parcial das obrigações assumidas.

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

 

17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.
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17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

17.4.4. 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.

 

17.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

17.6. 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.

 

17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

 

17.9. 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.

 

17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

17.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

 

17.12. 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.

 

17.12.1. 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.

 

17.13. 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.

 

17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
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advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

18- DO PAGAMENTO

 

18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá
ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.

 

18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

 

18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

 

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.

 

18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

 

 

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644

365 365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
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20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1. São obrigações do Contratante:

 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações estabelecidas neste edital;

b) Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo de 10
(dez) dias;

c) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada no
fornecimento do objeto;

d) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

e) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual
pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

f) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se for o caso,
as penalidades previstas em lei.

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1. São obrigações da contratada:

a) Fornecer produtos de boa qualidade e perfeita execução assegurando a garantia
vigente deste produto;

b) Fornecer o material necessário ao deslocamento das divisórias, incluindo fixação
com instalação de portas sendo os mesmos de sua exclusiva responsabilidade quanto
aos custos de transporte, diárias e alimentação de todos os envolvidos;

c)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

d) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

 

e) 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;

f) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazendas Estadual e Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

g) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

h) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

 

22- DA VISTORIA

 

22.1. Os proponentes poderão fazer uma vistoria junto ao objeto (poltrona, encosto) a
ser moldado, para perfeita adequação e adaptação a sua confecção evitando surpresas
e/ou dúvidas posteriores.

 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
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observarão o horário de Brasília – DF.

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

 

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO I-A – Descrição dos serviços e preços máximos admitidos;

ANEXO I-B - Imagens de referência;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato.

 

23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que
não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 10 de maio de 2022.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ANEXO I
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TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM MATERIAL DE CAPAS DE ENCOSTO DE POLTRONAS
anti COVID-19

Salão do Pleno

 

 

 

 

1. Objeto

Serviço de confecção de capas de encosto de poltronas,
para distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de
material para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da
OAM - Sen. Arnon de Mello na sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, situado a rua Aristeu de Andrade, nº
377, no bairro do

Farol, conforme ANEXOS.

 

2. Justificativa

Através da solicitação oriunda da unidade da SAD para que
promova cuidados acerca de distanciar-se entre poltronas e
evitar contágio pelo COVID-19 a serviço da cartilha a se
seguir pela AAMO.

Para isso, será imprescindível a confecção destas capas nos

moldes e cuidados a seguir.

 

 

 

 

3. Disposições
Gerais

1. Os serviços deverão ser executados por empresa
especializada em confecção;

2. Os produtos fornecidos deverão ser de boa qualidade e
perfeita execução assegurando a garantia vigente deste
produto;

3. Deverá ser feito uma vistoria junto ao objeto (poltrona,
encosto) a ser moldado para perfeita adequação e
adaptação ao a sua confecção evitando surpresas e ou
dúvidas posteriores.

4. Descrição e
Especificação

do objeto e

serviços

 

 

Em Lote único.

 

 

5. Local e
prazo de
instalação

1. Local dos serviços:

No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no 1º
pavimento do edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello, situado
a rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol.

2. Prazo de execução para entrega: 10(dez) dias úteis.

6. Prazo de
garantia

 

06 (seis) meses.

 

 

 

 

7. Pagamento

7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária
de crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue
acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;

7.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à
Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para

que não incidam retenções indesejadas.
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8. Gestão e
fiscalização

 

Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

 

 

 

 

 

9. Sanções
Administrativas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais,
que podem ser aplicadas cumulativamente:

9.1. 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;

9.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

9.3. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral
do

 

 

contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial
das obrigações assumidas;

9.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

9.5. Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87,
inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;

9.6. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das
obrigações contratuais;

9.7. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

9.8. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta
e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;

9.9. As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas

judicialmente.

 

Maceió/AL, 05 de abril de 2022.

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda

Analista Judiciário Especializado (arquiteta requisitada) Seção de Manutenção e Reparos

 

Daniela Arroxellas de Albuquerque

Técnica Judiciário

Seção de Manutenção e Reparos

 

ANEXO I-A

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS
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ITEM
DESCRIÇÃO

 
QUANTIDADE

VALOR

UNITÁRIO

(RS)

VALOR
TOTAL

(R$)

01

Confecção de capas de encosto de
poltronas de auditório medindo
aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em
tecido de malha de Helanca 100% poliéster,
na cor cinza claro, com costuras em
overlock com máquina galoneira,
impressão sobreposta a helanca com um
círculo com “x” no centro tamanho A4,
impressão sublimática na cor amarelo ou
vermelho (a escolher posteriormente).

50 19,56 977,90

 

 

 

 

ANEXO I-B

 

IMAGENS DE REFERÊNCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  
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Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  
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Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não

 

 

Em 10 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/05/2022, às 17:59, 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
1062746 e o código CRC 3132D9FB.

0002833-18.2022.6.02.8000 1062746v2
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 10/05/2022 18:00:12 

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 00030/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0002833-18.2022 Menor Preço   

* Pregão Covid-19 ?

 Não
 Lei 14.124/2021, art. 8° (vacinação Covid-19)

 MP 1.047/Lei 14.217, art. 2° (insumos Covid-19)

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

977,90 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Prestação de serviço de confecção de capas de encosto de poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento 
de material para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello na sede do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, conforme ANEXOS

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 - Pres

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
12/05/2022

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
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A ti d 12/05/2022 D 08:00 à 17:00 d à
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10/05/22, 18:01 SIASGnet-DC - Item da Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 10/05/2022 18:01:40 

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 00030/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 25240 - Serviço de confecção de capas / coberturas
Unidade de Fornecimento
UNIDADE
Descrição Detalhada

Confecção de capas de encosto de poltronas de auditório medindo aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em tecido de malha 
de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina galoneira, impressão sobreposta a 
helanca com um círculo com “x” no centro tamanho A4, impressão sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher 
posteriormente).

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
50 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 977,90

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 50

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

07/04/2022 1.000,00 07.149.307/0002-89 CONFECCOES NOBREGA EIRELI

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 FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018

Número do Contrato: 22/2018. Nº Processo: 0025511-95.2017. PREGÃO SISPP 13/2018.
Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. CNPJ 03.658.507/0001-25.
Contratado: GRÁFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI-ME. CNPJ 04.875.554/0001-93. Objeto:
Alterar/Incluir/atualizar cláusulas/itens/anexos; Prorrogar a vigência contratual.
Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993. Vigência: 08/05/2022 a 08/05/2023. Data de
assinatura: 06/05/2022. Valor: R$ 128.475,00. Assinam o instrumento: Pelo Contratante, o
Senhor CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, Diretor-Geral da Secretaria e pelo Contratado,
o Senhor ÉLVIO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR, Proprietário.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019

Número do Contrato: 36/2019. Nº Processo: 0015082-35.2018. PREGÃO SISPP Nº 29/2019.
Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO. CNPJ 03.658.507/0001-25.
Contratado: CLARO S/A. CNPJ 40.432.544/0001-47. Objeto: Alterar/Incluir/atualizar
cláusulas/itens/anexos; Prorrogar a vigência contratual. Fundamento Legal: Lei n.
8.666/1993. Vigência: 01/05/2022 a 01/11/2024. Valor Total: R$ 2.105.129,04. Data de
Assinatura: 29/04/2022. Assinam o instrumento: Pelo Contratante, o Senhor CARLOS
FREDERICO MAIA BEZERRA, Diretor-Geral da Secretaria e pela Contratada, a Senhora ROSE
CRISTINA TAVARES DE LIMA DA SILVA e o Senhor MARCELO VITOR MACHADO DA SILVA,
Representante.

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2022

Processo: 0085803-07.2021. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2022. Contratante: TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. CNPJ 03.658.507/0001-25. Contratado: GENTE
SEGURADORA S/A. CNPJ/MF 90.180.605/0001-02. Objeto: Contratação de seguradora para
a cobertura dos veículos que compõem a frota do Contratante. Fundamento Legal: Lei n.
8.666/1993. Valor: R$ 20.070,27. Vigência: 10/05/2022 a 10/05/2023. Data de assinatura:
09/05/2022. Assinam o instrumento: Pelo Contratante, o Senhor AGAMENOM DOS SANTOS
TORRES, Diretor da Secretaria de Gestão Administrativa do TRF 1ª Região e pelo
Contratado, o Senhor MARCELO WAIS, Representante.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/084. Objeto: Aquisição de tapetes de fibra de vinil, alto
tráfego, personalizado, na cor cinza com bordas e letras pretas e tapete tipo passadeira de
borracha grão de arroz, na cor preta, para o prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região e Unidade Rua Visconde de Inhaúma.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/05/2022
das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00042-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/05/2022
às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 10/05/2022) 90028-00001-2022NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Tekno Sistemas de Engenharia Ltda; Objeto do 3º
Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze)
meses, incluindo item que trata da rescisão antecipada; Fundamento Legal: Artigo 57,
inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 3.3.90.37.04;
PTR: 168.418; Data da assinatura: 06/05/2022; Proc.nº TRF2-EOF-2020/00076; Contrato nº
031/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção
Radiológica Ltda; Objeto do 4º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato
original por mais 12 (doze) meses e alterar o índice de reajuste estabelecido no subitem
4.3.1; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II e 58, inciso I e §1º, ambos da Lei nº 8.666/93;
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 3.3.90.39.50; PTR: 168.413; Data da
assinatura: 06/05/2022; Proc. nºTRF2-EOF-2018/00139; Contrato nº 055/2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo SEI n.º 0009679-89.2022.4.03.8000; Objeto: Contratação de 01 (uma)
turma fechada do curso "Tesouro Gerencial Avançado", para até 30 (trinta) participantes,
na modalidade online ao vivo; Contratada: Associação Brasileira de Orçamento Público
(CNPJ nº 00.398.099/0001-21); Valor Total: R$22.000,00 (vinte e dois mil 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.

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à GUERINI
SOPRAN ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ nº 24.474.596/0001-20, a sanção de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de 12 meses, cumulada com a de multa no importe de 10% do
valor atualizado do contrato, nos termos da Cláusula Décima Quinta do Contrato nº
04.009.10.2020 e com fundamento no art. 87, incisos II e III, bem como no § 2°, da Lei nº
8.666/1993. A penalidade é resultado da apuração de descumprimento de obrigações
contratuais, mediante Processo Administrativo nº 0295419-65.2021.4.03.8000. Data:
11/02/2022.

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO
Diretor-Geral

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 3/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
28/04/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços continuados de Manutenção Predial e de Utilidades, com postos fixos
e por demanda, em imóveis utilizados pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e
fornecimento de materiais e equipamentos necessários à manutenção pelo período de 30
(trinta) meses.

ISMAEL ANTONIO DE PAULA
Pregoeiro

(SIDEC - 11/05/2022) 090029-20901-2022NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0291387-17.2021.4. Objeto: Aquisição de de componentes
elétricos para os nobreaks do CPD do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.. Total de
Itens Licitados: 9. Edital: 12/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 -
Torre Norte - 11º Andar, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00004-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/05/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ELEUSIS DE CASSIA MAZZI DE AZEVEDO
Pregoeira

(SIASGnet - 11/05/2022) 90029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 184/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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, com a inclusão do
SEI JULGAR. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 12/05/2022 a
12/05/2027. P.A. 0003043-17.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira
do Valle Pereira, em 22/04/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 18/2022; PA SEI nº 0000189-05.2022.6.02.8000; Fund. Legal: Leis Federais
10.520/2002 e 8.666/93, 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, e a empresa ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME, CNPJ 12.839.383/0001-75;
Objeto: prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas com fornecimento
de material, para atender as demandas do TRE/AL, no interior e na Capital do Estado de
Alagoas, conforme as disposições do contrato e do Edital do PE nº 20/2022 e seus anexos;
Valor Global: R$ 24.263,28; Vigência: a partir da data de sua assinatura (11/05/2022), até
o dia 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0003596-19.2022.6.02.8000; Objeto: contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, da Empresa ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.774.090/0001-17, com vistas a ministrar o Treinamento de
Lideranças para Desenvolvimento das Habilidades e Competências Comportamentais e
Emocionais Essenciais (Soft Skills) na modalidade EAD, com carga horária de 30h, para 18
(dezoito) servidores do TRE-AL; Fund. Legal: artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 191
da Lei nº 14.133/ 2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos); valor total R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais); Autorizada pelo Des. OTÁVIO LEÃO PRAXED ES ,
Presidente do TRE/AL, em 10/05/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0002833-18.2022. Objeto: Prestação de serviço de confecção de
capas de encosto de poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de
material para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello
na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº
377, no bairro do Farol, conforme ANEXOS. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/05/2022
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00030-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 26/05/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 10/05/2022) 70011-00001-2022NE999999

Publicação do aviso de licitação no DOU (1064747)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 171



12/05/22, 17:23 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 1/3

por Alex Henrique Monte Nunes — última modificação 12/05/2022 17h21

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 23/2022
SEI 0007051-26.2021.6.02.8000

Data: 06/05/2022 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações do ANEXO I-A do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 36.006,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 24/2022
SEI 0002231-27.2022.6.02.8000
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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
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 

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.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II 
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Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Número 29/2022
SEI 0006495-24.2021.6.02.8000

Data: 25/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos
Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º
turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver, tudo de acordo com as especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 17.658,27.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  

Número 30/2022
SEI 0002833-18.2022.6.02.8000

Data: 26/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Serviço de confecção de capas de encosto de poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento
de material para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello na sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, conforme ANEXOS. 

Critérios de Sustentabilidade: (  ) SIM   (  x ) NÂO

Valor total: R$ 977,90.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 Mapa do site

Publicação do aviso de licitação no Portal (1064784)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 174

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/@@manage-portlets
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_302022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2022&jornal=530&pagina=162&totalArquivos=338


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 12/05/2022, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1064787 e o código CRC F105362B.
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Consulta Ata do Pregão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 30/2022

 
Às 14:00 horas do dia 26 de maio de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022 para, em atendimento às disposições
contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0002833-18.2022 , realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 30/2022. Objeto: Prestação de serviço de confecção de capas de encosto de poltronas, para distanciamento
pelo COVID-19, com fornecimento de material para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM - Sen. Arnon de
Mello na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol,
conforme ANEXOS. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão
Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Serviço de confecção de capas / coberturas
Descrição Complementar: Confecção de capas de encosto de poltronas de auditório medindo aproximadamente (30h
x 50lx 10p)cm em tecido de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com
máquina galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com “x” no centro tamanho A4, impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 977,9000 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Equipe de Apoio

Voltar 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Aberta a sessão Pública do Pregão Eletrônico n.º

30/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de confecção de
capas de encosto de poltronas, pela inexistência de propostas, foi
encerrado, caracterizando-se "LICITAÇÃO DESERTA", conforme Ata
PE 30/2022, evento nº 1075028.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 26/05/2022, às 14:52, 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
1075029 e o código CRC 661FDE3C.

0002833-18.2022.6.02.8000 1075029v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2022.
Tendo por parâmetro o baixo valor da aquisição, a

não justificar, em nosso modo de entender, a realização de um
outro certame, cujo risco de novo malogro é por demais
patente, em face do presumível desinteresse econômico de
potenciais fornecedores, sem olvidar que concorreria com os
demais destinados às eleições, o que não se afigura
aconselhável, remeto os autos à SLC, para registro do
resultado no portal da transparêrncia e posterior envio à
SEIC, para instrução da contratação direta correspondente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/05/2022, às 23:55, 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
1075497 e o código CRC 28FD2810.

0002833-18.2022.6.02.8000 1075497v1
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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 SEIC,

Para instrução da contratação direta, de acordo com o despacho GSAD 1075497.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 27/05/2022, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1075838 e o código CRC 1E06F7E1.

0002833-18.2022.6.02.8000 1075838v1
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E-mail - 1075940

Data de Envio: 
  27/05/2022 11:31:25

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    camizzeriaexpress@hotmail.com
    stparaiba@gmail.com
    fabrilgraficaemalharia@gmail.com
    jm.licita@gmail.com
    vendas@b2brindes.com.br
    uniformes@b2brindes.com.br
    licitacao.betbi@gmail.com
    vendas@qualityconfeccoes.com.br
    contato@ryanne.com.br
    camizzeriaexpress_bra@hormail.com
    nobregaconfeccoes@hotmail.com
    SD_DISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
    UNIVERSOCOMERCIOESERVICOS@OUTLOOK.COM
    liccscomercio@hotmail.com
    GHC@GHCUNIFORMES.COM.BR
    REISINDUSTRIAECOMERCIO@GMAIL.COM
    GERENCIA@PROMACCOMERCIAL.COM.BR
    LICITACOESWA@GMAIL.COM
    ADRIANELAMADRIL@HOTMAIL.COM

Assunto: 
  Capas para cadeiras - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 50 (cinquenta) capas de encosto de poltronas de
auditório medindo aproximadamente (30h x 50l x 10p) cm em tecido de malha de Helanca 100% poliéster,
na cor cinza claro.

Neste sentido, solicitamos orçamento no prazo de 05 (cinco) dias, conforme termo de referência anexo
que além de um maior detalhamento do item, traz também imagens de referência.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
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E-mail - 1077861

Data de Envio: 
  31/05/2022 11:06:21

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    camizzeriaexpress_bra@hotmail.com
    camizzeriatextil_bra@outlook.com

Assunto: 
  Capas para cadeiras - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 50 (cinquenta) capas de encosto de poltronas de
auditório medindo aproximadamente (30h x 50l x 10p) cm em tecido de malha de Helanca 100% poliéster,
na cor cinza claro.

Neste sentido, solicitamos orçamento no prazo de 05 (cinco) dias, conforme termo de referência anexo
que além de um maior detalhamento do item, traz também imagens de referência.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
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Data: 31/05/2022

ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIT. TOTAL 

1 50 UNIDADE

Confecção de capas de encosto de poltronas de auditório medindo  

aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em tecido de malha de Helanca 

100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com 

máquina galoneira,  impressão sobreposta a helanca com um círculo 

com “x” no centro tamanho A4, impressão sublimática na cor amarelo 

ou vermelho (a escolher posteriormente).

30,00R$            1.500,00R$            

Total 1.500,00R$            

Responsável pela informações: 

ORÇAMENTO

Prazo de Entrega: 10 À 12 DIAS ÚTEIS

Prazo de validade da proposta: 15 DIAS

___________________________________________                                        

Assinatura

CNPJ: 07.149.307/0002-89

Solicitante: Lisiane (TRE-AL)

LOGO MARCA 

DA EMPRESA

CONFECÇÕES NÓBREGA EIRELI-ME

Endereço: Rua do Imperador, 312, Centro, Maceió AL

E-mail: nobregaconfeccoes@hotmal.com

Telefone: 82 3336-1313
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De: CAMIZZERIA TÊXTIL BR. ATALAIA <camizzeriatextil.bra@outlook.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 31/05/2022 03:17 PM
Assunto: [seic] Capas para cadeiras - TRE/AL

infelizmente não fazemos esse �po de trabalho.

sds,

Rennyne Albuquerque
Camizzeria Express
82 33277440
82 991866173

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 31 de maio de 2022 11:06
Assunto: Capas para cadeiras - TRE/AL
 
Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 50 (cinquenta) capas de
encosto de poltronas de auditório medindo aproximadamente (30h x 50l x 10p) cm em
tecido de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro.

Neste sentido, solicitamos orçamento no prazo de 05 (cinco) dias, conforme termo de
referência anexo que além de um maior detalhamento do item, traz também imagens de
referência.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CONFECCOES NOBREGA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.149.307/0001-06
Certidão nº: 18066608/2022
Expedição: 06/06/2022, às 16:50:23
Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CONFECCOES NOBREGA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.149.307/0001-06, 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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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

CONFECCOES NOBREGA EIRELI - ME

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 11:58:03 do dia 25/05/2022

Código de controle da certidão: ED6F-634D-7238-4A1E

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.149.307/0002-89

Válida até 24/07/2022

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.

Certidão - Nóbrega (1082493)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 192



N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0910559/22-83

Contribuinte
CONFECCOES NOBREGA EIRELI

CPF/CNPJ
07.149.307/0002-89

Endereço
RUA DO IMPERADOR, 312  , BAIRRO CENTRO, MACEIO/AL - CEP: 57.020-670

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle 
de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que 
venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao CONTRIBUINTE , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 06 de Junho de 2022

Válida até: 04/09/2022

Código de autenticidade: A814AD1DAB29303C
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CONFECCOES NOBREGA EIRELI
CNPJ: 07.149.307/0001-06 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:46:53 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2022.
Código de controle da certidão: 220F.865B.D7B8.7E4A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão - Nóbrega (1082493)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 195



Certidão - Nóbrega (1082493)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 196



01941387470Usuário:

06/06/2022 16:43:30Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

CONFECCOES NOBREGA EIRELI Adimplente07149307
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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www.ninjabrindes.com.br

 

Contratada: Ninja Brindes Contratante: Lisiana Cintra

Contato: Gustavo Pedroso dos Santos Contato: Lisiana Cintra

Fone: 11 97689-6208 | Cel.: (11) 97689-
6208 Telefone: 82 9301-0575 | Cel.:

E-mail: comercial14@ninjabrindes.com.br E-mail: lisianacintra@gmail.com

Site: www.ninjabrindes.com.br Site:  

São Paulo 07 de Junho de 2022 - Proposta n. 192191

Produtos

Foto Código Produtos Valor Unitário Quant. Total

 

NB-
22917

Confecção de capas de encosto de poltronas de auditório
medindo aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em tecido de
malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com
costuras em overlock com máquina galoneira, impressão
sobreposta a helanca com um círculo com “x” no centro
tamanho A4, impressão sublimática na cor amarelo ou
vermelho (a escolher posteriormente).

R$ 19,56 50 978,00

Total: R$
978,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Entende-se como CONTRATADA a Ninja Brindes e como CONTRATANTE a empresa solicitante, a CONTRATADA se reserva ao direito de iniciar
o processo produtivo mediante:
* Fornecimento dos dados Cadastrais para faturamento, fornecidos pela CONTRATANTE.
* Logo marca ou Arte em alta definição a ser impressa, fornecida pela CONTRATANTE.
* Aprovação da amostra final, sendo ela virtual ou física fornecida pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE.
* Aceito a veiculação das imagens dos produtos comprados nesta empresa, por sites, folders e demais divulgações desta empresa.
* A Proposta é válida pelo prazo de 3 (Três) dias, podendo haver alterações após seu vencimento.
* Personalização inclusa, conforme descrição de cada item.
* Não aceitamos devoluções, uma vez que o produto é personalizado não tendo utilização para outro fim, todas informações sobre o produto
serão fornecidos, uma vez, que seja solicitado. 
* Em caso de dúvida sobre o produto não autorize a produção, solicite mais informações.

Prazo e Forma de pagamento: Pagamento 1 X.
Data Valor Tipo

07/06/2022 978,00 BOLETO

Frete: FOB - POR CONTA DO CLIENTE |
Prazo de entrega: 29/07/2022.

Considerações Gerais:
Os tamanhos podem variar até 4% para mais ou para menos em produtos costuráveis.
Possível variação de tonalidade de cor do tecido e na tonalidade de cor no silk, de acordo com cada material utilizado, mesmo sendo sua
execução uniforme em linha de produção, pois existe variação de tonalidade por parte do fabricante da matéria prima, condições de tempo
entre outros.
Produto importado, sujeito a alteração no prazo de entrega.
Frete incluso para São Paulo - Capital.
O CONTRATANTE deverá nos informar qual a destinação final que irá dar ao produto, se será para revenda ou para o uso interno. No caso da
omissão destas informações, o pedido será faturado como revenda, com a incidência de tributação e uma vez emitida a nota fiscal eletrônica,
não teremos como voltar atrás, pois o imposto nos será debitado de forma irreversível. 

Política de Cancelamento:
1° - Havendo comprometimento e/ou confirmação por parte da CONTRATANTE na contratação dos serviços prestados pela CONTRATADA,
através de e-mail, carta, fax ou pela aprovação da Amostra.
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1.1 - O CONTRATANTE poderá cancelar o pedido em até 24hs. úteis, desde que não haja nenhum prejuízo financeiro a CONTRATADA.
1.2 - Havendo qualquer prejuízo financeiro, a CONTRATANTE se comprometerá a liquidar todos os valores em favor da CONTRATADA
decorrente da inicialização do processo produtivo, como aquisição de matéria prima, confecção, personalização e/ou serviços envolvidos no
processo produtivo, no prazo estipulado na proposta.
1.3 - No caso da não aceitação do produto final a CONTRATANTE arcará com o pagamento de 100% do orçamento apresentado e aprovado
pela CONTRATANTE no prazo estipulado na proposta, mesmo em caso de atraso, pois se trata de um produto personalizado, e não haverá
utilidade para o mesmo caso não seja aceito pelo cliente CONTRATANTE, ou seja, a cobrança será realizada automaticamente através do
sistema bancário podendo ser encaminhado para Protesto em Cartório caso não seja liquidado no seu vencimento.
1.4 - No caso da Contratante dispensar a amostra final física, abdicara de seu direito de não concordar com o produto recebido.

2° - A CONTRATADA compromete-se a oferecer ao CONTRATANTE todas as informações necessárias para sanar eventuais dúvidas, bem como
transparência em seu processo produtivo.
2.1 - Uma vez a CONTRATANTE ter sanadas suas dúvidas junto a CONTRATADA e assumindo o compromisso e/ou confirmado a contratação
nos moldes do item 1 exposto acima, estarão automaticamente sujeitas as normas e diretrizes supra citadas nos itens 1.1, 1.2,1.3 e 1.4
desta proposta.

ATENÇÃO:
O ENVIO DO EMAIL DE RESPOSTA COM A APROVAÇÃO E DADOS PARA FATURAMENTO

APÓS O RECEBIMENTO DESTA PROPOSTA, ENTENDE-SE COMO COMPREENDIDO E ACEITO
TODOS OS TERMOS ACIMA RELACIONADOS.

__________________________________________ __________________________________________
CONTRATANTE CONTRATADA

CARIMBO E ASSINATURA CARIMBO E ASSINATURA

Rua Tome Afonso de Moura, 195 - CEP: 02630-000 - Vila Amélia, SÃO PAULO - SP - Contato: 11 97689-6208 | Cel.: (11) 97689-
6208

Site: www.ninjabrindes.com.br - e-mail: comercial1@ninjabrindes.com.br
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www.ninjabrindes.com.br

 

Contratada: Ninja Brindes Contratante: Lisiana Cintra

Contato: Gustavo Pedroso dos Santos Contato: Lisiana Cintra

Fone: 11 97689-6208 | Cel.: (11) 97689-
6208 Telefone: 82 9301-0575 | Cel.:

E-mail: comercial14@ninjabrindes.com.br E-mail: lisianacintra@gmail.com

Site: www.ninjabrindes.com.br Site:  

São Paulo 07 de Junho de 2022 - Proposta n. 192191

Produtos

Foto Código Produtos Valor Unitário Quant. Total

 

NB-
22917

Confecção de capas de encosto de poltronas de auditório
medindo aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em tecido de
malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com
costuras em overlock com máquina galoneira, impressão
sobreposta a helanca com um círculo com “x” no centro
tamanho A4, impressão sublimática na cor amarelo ou
vermelho (a escolher posteriormente).

R$ 19,56 50 978,00

Total: R$
978,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Entende-se como CONTRATADA a Ninja Brindes e como CONTRATANTE a empresa solicitante, a CONTRATADA se reserva ao direito de iniciar
o processo produtivo mediante:
* Fornecimento dos dados Cadastrais para faturamento, fornecidos pela CONTRATANTE.
* Logo marca ou Arte em alta definição a ser impressa, fornecida pela CONTRATANTE.
* Aprovação da amostra final, sendo ela virtual ou física fornecida pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE.
* Aceito a veiculação das imagens dos produtos comprados nesta empresa, por sites, folders e demais divulgações desta empresa.
* A Proposta é válida pelo prazo de 3 (Três) dias, podendo haver alterações após seu vencimento.
* Personalização inclusa, conforme descrição de cada item.
* Não aceitamos devoluções, uma vez que o produto é personalizado não tendo utilização para outro fim, todas informações sobre o produto
serão fornecidos, uma vez, que seja solicitado. 
* Em caso de dúvida sobre o produto não autorize a produção, solicite mais informações.

Prazo e Forma de pagamento: Pagamento 1 X.
Data Valor Tipo

07/06/2022 978,00 BOLETO

Frete: CIF - POR CONTA DO FORNECEDOR |
Prazo de entrega: 29/07/2022.

Considerações Gerais:
Os tamanhos podem variar até 4% para mais ou para menos em produtos costuráveis.
Possível variação de tonalidade de cor do tecido e na tonalidade de cor no silk, de acordo com cada material utilizado, mesmo sendo sua
execução uniforme em linha de produção, pois existe variação de tonalidade por parte do fabricante da matéria prima, condições de tempo
entre outros.
Produto importado, sujeito a alteração no prazo de entrega.
Frete incluso para São Paulo - Capital.
O CONTRATANTE deverá nos informar qual a destinação final que irá dar ao produto, se será para revenda ou para o uso interno. No caso da
omissão destas informações, o pedido será faturado como revenda, com a incidência de tributação e uma vez emitida a nota fiscal eletrônica,
não teremos como voltar atrás, pois o imposto nos será debitado de forma irreversível. 

Política de Cancelamento:
1° - Havendo comprometimento e/ou confirmação por parte da CONTRATANTE na contratação dos serviços prestados pela CONTRATADA,
através de e-mail, carta, fax ou pela aprovação da Amostra.
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1.1 - O CONTRATANTE poderá cancelar o pedido em até 24hs. úteis, desde que não haja nenhum prejuízo financeiro a CONTRATADA.
1.2 - Havendo qualquer prejuízo financeiro, a CONTRATANTE se comprometerá a liquidar todos os valores em favor da CONTRATADA
decorrente da inicialização do processo produtivo, como aquisição de matéria prima, confecção, personalização e/ou serviços envolvidos no
processo produtivo, no prazo estipulado na proposta.
1.3 - No caso da não aceitação do produto final a CONTRATANTE arcará com o pagamento de 100% do orçamento apresentado e aprovado
pela CONTRATANTE no prazo estipulado na proposta, mesmo em caso de atraso, pois se trata de um produto personalizado, e não haverá
utilidade para o mesmo caso não seja aceito pelo cliente CONTRATANTE, ou seja, a cobrança será realizada automaticamente através do
sistema bancário podendo ser encaminhado para Protesto em Cartório caso não seja liquidado no seu vencimento.
1.4 - No caso da Contratante dispensar a amostra final física, abdicara de seu direito de não concordar com o produto recebido.

2° - A CONTRATADA compromete-se a oferecer ao CONTRATANTE todas as informações necessárias para sanar eventuais dúvidas, bem como
transparência em seu processo produtivo.
2.1 - Uma vez a CONTRATANTE ter sanadas suas dúvidas junto a CONTRATADA e assumindo o compromisso e/ou confirmado a contratação
nos moldes do item 1 exposto acima, estarão automaticamente sujeitas as normas e diretrizes supra citadas nos itens 1.1, 1.2,1.3 e 1.4
desta proposta.

ATENÇÃO:
O ENVIO DO EMAIL DE RESPOSTA COM A APROVAÇÃO E DADOS PARA FATURAMENTO

APÓS O RECEBIMENTO DESTA PROPOSTA, ENTENDE-SE COMO COMPREENDIDO E ACEITO
TODOS OS TERMOS ACIMA RELACIONADOS.

__________________________________________ __________________________________________
CONTRATANTE CONTRATADA

CARIMBO E ASSINATURA CARIMBO E ASSINATURA

Rua Tome Afonso de Moura, 195 - CEP: 02630-000 - Vila Amélia, SÃO PAULO - SP - Contato: 11 97689-6208 | Cel.: (11) 97689-
6208

Site: www.ninjabrindes.com.br - e-mail: comercial1@ninjabrindes.com.br
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E-mail - 1089189

Data de Envio: 
  14/06/2022 15:28:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@capovillatatuape.com.br

Assunto: 
  Capas para cadeiras - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 50 (cinquenta) capas de encosto de poltronas de
auditório medindo aproximadamente (30h x 50l x 10p) cm em tecido de malha de Helanca 100% poliéster,
na cor cinza claro.

Neste sentido, solicitamos orçamento no prazo de 05 (cinco) dias, conforme termo de referência anexo
que além de um maior detalhamento do item, traz também imagens de referência.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
    Edital_1062743_30___pe_servico_de_confeccao_de_capas_de_encosto_de_poltronas___PA_0002833_18.2022.pdf
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E-mail - 1089193

Data de Envio: 
  14/06/2022 15:29:35

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@orcapas.com.br

Assunto: 
  Capas para cadeiras - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 50 (cinquenta) capas de encosto de poltronas de
auditório medindo aproximadamente (30h x 50l x 10p) cm em tecido de malha de Helanca 100% poliéster,
na cor cinza claro.

Neste sentido, solicitamos orçamento no prazo de 05 (cinco) dias, conforme termo de referência anexo
que além de um maior detalhamento do item, traz também imagens de referência.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015,.041/0001-38
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
    Edital_1062743_30___pe_servico_de_confeccao_de_capas_de_encosto_de_poltronas___PA_0002833_18.2022.pdf
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De: "Vendas Triumphe" <vendas@triumphebrindes.com.br>

Para: "'LISIANA CINTRA'" <seic@tre-al.jus.br>

Data: 15/06/2022 10:33 AM

Assunto: [seic] Portal Promo Bríndice - Orçamento - Capa de cadeira

Lusiana, bom dia!!!!

Conforme solicitado, segue orçamento abaixo. Encaminho também fotos ilustra�vas para sua avaliação.

Fico à disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

Simone Blanco Ciaccio

TRIUMPHE Comércio e Serviços Ltda - ME

Rua Teodoro Sampaio, 1441 conj. 21 – Pinheiros - São Paulo / SP

Telefone: (11)3073-1387 Celular:   (11)97124-7560

De: LISIANA CINTRA [mailto:orcamento@brindice.com.br]

Enviada em: terça-feira, 14 de junho de 2022 15:02

Para: TRIUMPHE <vendas@triumphebrindes.com.br>

Assunto: Portal Promo Bríndice - Orçamento

Orçamento Solicitado

Você está recebendo um orçamento que foi preenchido no Portal Promo Bríndice. Por favor, responda as
informações solicitadas diretamente para o cliente.

Você não deve responder para a Promo Bríndice.

Dados do Comprador

Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

Bairro: FAROL

Nome: LISIANA CINTRA Cep: 57051-090

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=KDIX7QJED7...

1 of 4 15/06/2022 17:03
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E-mail: seic@tre-al.jus.br Cidade: MACEIÓ

Fone: 82993010575 UF: AL

End: AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE, 377 País: BRASIL

Dados do Fornecedor

Razão Social: TRIUMPHE Fone: (11) 3073-1387

E-mail: vendas@triumphebrindes.com.br Cidade: SÃO PAULO

Site: www.triumphebrindes.com.br UF: SP

Encosto para cadeira

Cód: TRICAPA

Nº Cor Gravação: 1

Quantidade: 200

Observação: Confecção de 50 capas de encosto de poltronas de auditório
medindo aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em tecido de malha de
Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com
máquina galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com
“x” no centro tamanho A4, impressão sublimática na cor amarelo ou
vermelho (a escolher posteriormente).

Ver Mais Detalhes

Caso você não esteja conseguindo visualizar corretamente este email, ( Clique Aqui )

Por favor adicionar como remetente confiável o e-mail orcamento@brindice.com.br
para evitar que caia na caixa de spam.

Todos os direitos Reservados, www.promobrindice.com.br

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexados:

Arquivo: ATT00004.txt Tamanho: 4k
Tipo de Conteúdo:

text/plain

Arquivo: ATT00005.html (Mostrar

conteúdo da mensagem)
Tamanho: 19k

Tipo de Conteúdo:

text/html

Arquivo: image003.jpg (Mostrar

conteúdo da mensagem)
Tamanho: 3k

Tipo de Conteúdo:

image/jpeg

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=KDIX7QJED7...

2 of 4 15/06/2022 17:03
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Arquivo: image004.png (Mostrar

conteúdo da mensagem)
Tamanho: 49k

Tipo de Conteúdo:

image/png

Arquivo: image005.png (Mostrar

conteúdo da mensagem)
Tamanho: 0k

Tipo de Conteúdo:

image/png

Arquivo: Capas de cadeira Dj.jpg
Tamanho:

103k

Tipo de Conteúdo:

image/jpeg

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=KDIX7QJED7...
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Arquivo: capa cadeira Oral B.JPG Tamanho: 43k
Tipo de Conteúdo:

image/jpeg

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=KDIX7QJED7...
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99641-2577

cnpj.37498357/0001-51
Rua: Soldado Eduardo dos Santos,156/ Jatiùca - Maceió-AL

Orçamentos 

     Confecções de capas de encosto no tecido de 

           malha de helanca 100% poliéster, na cor cinza claro 
           medindo aproximadamente 30a x 50l x 10p cm , na 
           sublimação.  

50-Capas de encosto para poltronas  $19,56,00und.  $977,90   

Obs: A encomenda será produzida após o pagamento de 
50% do valor .

 .   Prazo de entrega 15 dias úteis

Junho - 2022
Maceió - Al   
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01941387470Usuário:

17/06/2022 11:46:53Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente37498357
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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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: 17/06/2022 11:45:09 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MILENA REGIA DA SILVA MELO 09569872497 
CNPJ: 37.498.357/0001-51 
 
 
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: Sistema do CNJ está indisponível 
 
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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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


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. 

Certidão Habilitação Empresa (1091040)         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 214



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MILENA REGIA DA SILVA MELO 09569872497 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.498.357/0001-51
Certidão nº: 19240894/2022
Expedição: 17/06/2022, às 11:43:56
Validade: 14/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MILENA REGIA DA SILVA MELO 09569872497 (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.498.357/0001-51, 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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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0924817/22-45

Contribuinte
MILENA REGIA DA SILVA MELO 09569872497

CPF/CNPJ
37.498.357/0001-51

Endereço
RUA SOLDADO EDUARDO DOS SANTOS, 156  - COMPLEMENTO: QUADRA;, BAIRRO JATIUCA, MACEIO/AL - 
CEP: 57.035-735

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle 
de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que 
venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao CONTRIBUINTE , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 17 de Junho de 2022

Válida até: 15/09/2022

Código de autenticidade: DC2997F9338708FE
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: MILENA REGIA DA SILVA MELO 09569872497
CNPJ: 37.498.357/0001-51 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:37 do dia 17/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2022.
Código de controle da certidão: 4733.0A6E.5968.BA4A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MILENA REGIA DA SILVA MELO
CPF: 095.698.724-97
Certidão nº: 19241783/2022
Expedição: 17/06/2022, às 11:51:58
Validade: 14/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MILENA REGIA DA SILVA MELO, inscrito(a) no CPF sob o
nº 095.698.724-97, 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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01941387470Usuário:

17/06/2022 11:50:06Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente09569872497
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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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0924832/22-39

Contribuinte
MILENA REGIA DA SILVA MELO 09569872497

CPF/CNPJ
095.698.724-97

Endereço
RUA SOLDADO EDUARDO DOS SANTOS, 156  - COMPLEMENTO: QUADRA;, BAIRRO JATIUCA, MACEIO/AL - 
CEP: 57.035-735

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle 
de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que 
venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao CONTRIBUINTE , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 17 de Junho de 2022

Válida até: 15/09/2022

Código de autenticidade: 79413E69584E4095
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: MILENA REGIA DA SILVA MELO
CPF: 095.698.724-97 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:49:05 do dia 17/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2022.
Código de controle da certidão: BD50.2994.E46F.8B96
Qualquer rasura ou emenda invalidará este 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, 17 de junho de 2022.
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de aquisição de 50 (cinquenta) capas de

encosto de poltronas, para distanciamento pelo COVID-19,
com fornecimento de material para o 1º pavimento, salão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Termo de
Referência 1041245.

 
Inicialmente, esta unidade  cotou o valor unitário

da presente contratação em R$ 19,56 (dezenove reais e
cinquenta e seis centavos) e valor total estimado R$ 977,90
(novecentos e setenta e sete reais e noventa centavos) e
sugeriu que a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, para aquisição dos itens, conforme
Despacho 1045122.

 
A Licitação foi deserta, conforme Despacho PREG

1075029.
 
A SAD  determinou o envio a esta unidade para

instrução da aquisição direta, tendo por parâmetro o baixo
valor da aquisição, a não justificar, em nosso modo de
entender, a realização de um outro certame, cujo risco de
novo malogro é por demais patente, em face do presumível
desinteresse econômico de potenciais fornecedores, sem
olvidar que concorreria com os demais destinados às eleições,
o que não se afigura aconselhável, nos termos do Despacho
GSAD 1075497

 
Nesse intuito, foram solicitadas propostas a
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diversas empresas da área, tendo recebido inúmeras negativas
(1076004, 1079362, 1079430, 1079439), foram obtidas quatro
propostas:

 
 

EMPRESA VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL OBSERVAÇÃO

Nóbrega
Confecções

1077893
R$ 30,00

(trinta reais)

R$ 1.500,00
(um mil e

quinhentos
reais)

ACIMA DO
VALOR

ESTIMADO E
PREVISTO NO

EDITAL DE
PREGÃO

Ninja Brindes
1082884

R$ 19,56
(dezenove

reais e
cinquenta e

seis centavos)

R$ 978,00
(novecentos e
setenta e oito

reais)

A EMPRESA
NÃO

CONSEGUIU
DEMONSTRAR A
HABILITAÇÃO

JURÍCIA

TriumpheBrindes
1090303

R$ 28,55
(vinte e oito

reais e
cinquenta e

cinco
centavos)

R$ 1.427,50
(um mil

quatrocentos e
vinte e sete

reais e
cinquenta
centavos)

ACIMA DO
VALOR

ESTIMADO E
PREVISTO NO

EDITAL DE
PREGÃO

MCZ Bordados
e Sublimação

1091018

R$ 19,56
(dezenove

reais e
cinquenta e

seis
centavos)

R$ 977,90
(novecentos e
setenta e sete

reais e
noventa

centavos)

PROPOSTA E
EMPRESA

PREENCHEM
OS

REQUISITOS
DO EDITAL DE

PREGÃO
 

 
Desta forma, encaminhamos os autos a Vossa

Senhoria para, sugerindo, s.m.j, considerando o Despacho
GSAD (1075497), que seja analisada a possibilidade de
contratação da Empresa MCZ Bordados e Sublimação e
CNPJ: 37.498.357/0001-51 (whatsapp: 82 9641-2577),
pelo valor de R$ 977,90 (novecentos e setenta e sete
reais e noventa centavos), com fulcro no art. 24, IV, da Lei
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Nº 8.666/93.
 
Sugerimos o CATSER  25240 - Serviço de

Confecção de capas / Coberturas.
  

Para tanto, instuimos os presentes autos com
Certidões da Empresa (1091040); Certidões da sócia
majoritária (1091043) e Declaração de Nepotismo (1091154).

 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 20/06/2022, às 15:38, 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
1091050 e o código CRC 8005D8E9.

0002833-18.2022.6.02.8000 1091050v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de junho de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1091050, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/06/2022, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1091833 e o código CRC F95BDAC9.
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Maceió, 21 de junho de 2022.
Retornem os autos à COMAP para avaliar, junto

com a SAPEV, a título de colaboração, alternativa à
contratação em tela, posto que não justificada, em nosso
modo de entender, a situação de emergência para
fundamentar a aquisição.

Em cópia, à COFIN, para cancelar o pré-empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/06/2022, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1092814 e o código CRC D7606F27.
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DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1092814).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/06/2022, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1092845 e o código CRC FF88C7F1.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 104(RO 781).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 22/06/2022, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093060 e o código CRC 972C4D99.
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Maceió, 22 de junho de 2022.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Aquiescendo com o Despacho GSAD 1092814, no

sentido de que a contratação por emergência não se
fundamenta, sugiro, com a devida vênia, que seja avaliada a
possibilidade de que a contratação objeto destes autos seja
efetivada por meio de suprimento de fundos, sendo que
poderá ser consulta a empresa que apresentou o menor valor
cotado pela Seção de Instrução de Contratações, Despacho
SEIC 1091050.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/06/2022, às 19:29, 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
1093557 e o código CRC 692BA639.
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Maceió, 22 de junho de 2022.
Tendo em vista o Despacho COMAP 1093557,

remeto os autos ao Suprido, Fernando Barros, da SAPEV, para
providenciar a aquisição, de pequena monta, com os recursos
do adiantamento aberto para a contratação de serviços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2022, às 22:06, 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
1093587 e o código CRC D1E8CEDA.
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Maceió, 05 de julho de 2022.
À GSAD.
 
Senhor Secretário,  
 
Tendo em vista o Despacho GSAD 1093587,

informo que este suprido esta com um saldo insuficiente
para prestação de serviços.

 
Respeitosamente,
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 05/07/2022, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099712 e o código CRC 7B825308.
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Maceió, 06 de julho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Reporto-me ao Despacho SEIC 1091050, para

sugerir a Vossa Senhoria, com a devida vênia, que seja
autorizada a contratação da empresa selecionada,  MCZ
Bordados e Sublimação e CNPJ: 37.498.357/0001-
51, pelo valor de R$ 977,90 (novecentos e setenta e
sete reais e noventa centavos), não com fundamento no
inciso IV, mas no inciso V,  do art. 24 da Lei nº 8.666/93,
posto que decorrente de  licitação deserta (doc. 1075029),
cujo diminuto valor não justifica, com base nos princípios da
ecnomicidade da razoabilidade, a repetição do certame. 

Por outro lado, conforme já assinalado no
Despacho GSAD 1092814, não justificada, em nosso modo de
entender, a situação de emergência para fundamentar a
aquisição com base no inciso IV do art. 24, da Lei nº 8.666/93.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2022, às 22:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100921 e o código CRC C68952F8.
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Maceió, 07 de julho de 2022.
 
Encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica para

manifestação quanto à viabilidade jurídica da proposição apresentada
pelo sr. Secretário de Administração no despacho GSAD 1100921.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/07/2022, 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
1101122 e o código CRC B0B9E2CB.
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PROCESSO : 0002833-18.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA ART. 24, V. LICITAÇÃO DESERTA. CAPAS DE ENCOSTO.

 

Parecer nº 944 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Cuida-se de contratação por dispensa, nos termos

do artigo 24, V, da Lei n° 8.666/93, conforme instrução
realizada nos autos.

 
A justificativa apresentada para a consecução da

presente aquisição é o malogro do certame anterior, conforme
consta do Despacho GSAD (1100921), no qual destaca que o
diminuto valor da contratação não justifica, com base nos
princípios da economicidade e da razoabilidade, a repetição
do certame.

 
A SEIC (1091050) realizou pesquisa de preços com

a solicitação de novas propostas a diversas empresas da área
para a aquisição de 50 (cinquenta) capas de encosto de
fornecimento de material para o 1º pavimento, salão do pleno,
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações
doTermo de Referência 1041245.

 
A unidade sugeriu a possibilidade da contratação

direta da Empresa MCZ Bordados e Sublimação, inscrita no
CNPJ sob o n° 37.498.357/0001-51, no valor de R$ 977,90
(novecentos e setenta e sete reais e noventa centavos), por
esta ter a sua proposta dentro dos requisitos do edital do
pregão eletrônico.

 
Consta nos autos os documentos de habilitação da

empresa, CADIN, Consulta consolidada TCU, Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de
Débitos Municipal, Certidão Negativa de Débitos da União
(1091040), CEIS (1091043) e Declaração Negativa de
Nepotismo (1091154).

 
Ausente, salvo engano, certidão FGTS da Empresa

e reserva de crédito no montante suficiente para cobrir a
contratação pretendida.

 
2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
De início, vejamos o que dispõe a Lei de Licitações

acerca desta hipótese de dispensa:
 

"Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente, não
puder ser repetida sem prejuízo para a
Administração, mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas;"
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Como visto, há respaldo legal para a contratação

direta em casos como o dos autos, desde que a licitação não
possa ser repetida sem prejuízo para a Administração e a
mesma justifique, formalmente no processo, essa
inviabilidade.

 
Em todo caso, deverão ser mantidas todas as

condições preestabelecidas nos certames anteriores.
 
Nesse  sentido, de interesse trazer à baila trechos

de elucidativos estudos, publicados no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para a prestação de
consultoria em licitações e contratos, litteris:

 
“DOUTRINA - 533/208/JUN/2011
CONTRATAÇÕES MOTIVADAS POR
LICITAÇÕES DESERTAS E FRACASSADAS
por ALDEM JOHNSTON BARBOSA
ARAÚJO
(...)
“Essa hipótese de dispensa de licitação,
também cognominada de
‘licitação deserta ou fracassada’, como a
hipótese do inciso anterior, igualmente exige o
atendimento de requisitos sem os quais não
poderá ser legitimada a contratação direta.
São eles:
a) ocorrência de licitação anterior;
b) ausência de interessados;
c) risco de prejuízo caracterizado ou
demasiadamente aumentado pela demora
decorrente de processo licitatório;
d) evitabilidade do prejuízo mediante
contratação direta;
e) manutenção das condições ofertadas no ato
convocatório anterior.”

 
Não é outra a orientação do Tribunal de Contas da

União sobre a temática:
 

"A licitação deserta deve ser repetida ou
justificada a inviabilidade de sua repetição
(TCU. Acórdão nº 6440/2011 - Primeira
Câmara)."
 
"O art. 24, inciso V, da Lei 8.666/1993
(licitação deserta) só pode ser utilizado como
fundamento para a contratação direta caso o
certame não possa, justificadamente, ser
repetido sem prejuízo para a Administração
(TCU. Acórdão nº 342/2011 - Primeira
Câmara)."
 
"A contratação direta por licitação deserta
deve demonstrar que a repetição do certame
poderá resultar em prejuízo à Administração,
em exposição de motivos constante no
processo de contratação. (Acórdão nº
7049/2010 - Segunda Câmara)."
 
"Ausentes os requisitos que caracterizam a
licitação deserta e não demonstrado que a
repetição do certame traria prejuízos à
Administração, é considerada ilegal a
contratação direta (TCU. Acórdão nº
 2648/2007 - Plenário).
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17789 - Contratação pública – Dispensa –
Licitação fracassada – Possibilidade –
Requisitos a serem observados – TCU
Acerca da possibilidade de contratação por
dispensa com fulcro no art. 24, inc. V, da Lei
n° 8.666/93, nos casos em que o certame
restar fracassado, o Plenário do TCU se
pronunciou no sentido de que “o fundamento
jurídico último, a ratio juris, do inciso V do art.
24 da Lei na 8.666/93 é obstar a ocorrência de
algum prejuízo à Administração por conta da
injustificada repetição de um procedimento
licitatório, autorizando-se a contratação direta
quando a licitação anteriormente realizada,
por razões alheias à ação do Poder Público,
não logra êxito”. O Relator ressaltou, contudo,
que alguns requisitos devem ser observados:
“Por evidente, essa alegada possibilidade de
ocorrência de prejuízo à Administração por
conta da repetição do certame, assim como a
presumível eliminação daquele prejuízo com a
imediata contratação direta, deverá ser
convincentemente demonstrada por parte do
órgão ou entidade desejoso de contratar (...).
Por igual, só é possível cogitar-se da dispensa
de licitação sob a guarida do aludido preceito
legal se o desinteresse por parte dos eventuais
licitantes não tiver sido determinado por
condições injustificadamente restritivas
inseridas pela Administração nas regras
regentes do certame”. E concluiu
que: “Portanto, consolidando o até aqui
exposto, entendo legítimo concluir que em
tese seria possível a invocação do inciso V do
art. 24 da Lei 8.666/93 para respaldar a
contratação direta também nas hipóteses de
licitação fracassada”. (Grifamos.) (TCU,
Acórdão n° 533/2001, Plenário, Rel. Min.
Adylson Motta, j. em 08.08.2001.)
 
Registramos, ainda, o relatório do Acórdão
TCU nº 4.748/2009 - 1ª Câmara:
 
[RELATÓRIO]
"4.4.3 Exame: Estabelece o art. 24, inciso V,
da Lei 8.666, de 1993, a possibilidade de
dispensa de licitação pública se satisfeitas
simultaneamente as seguintes condições: (a)
falta em certame anterior de proposta
reputada válida (interpretação extensiva dada
por este Tribunal à expressa hipótese de não-
comparecimento de interessados) e (b)
impossibilidade justificada de repetição do
certame sem que haja prejuízo para a
Administração, 'mantidas, neste caso, todas as
condições preestabelecidas'." 

 
Assim, visualizamos a possibilidade de aplicação da

supracitada dispensa nos casos de licitações fracassadas ou
desertas (exceto as destinadas a registro de preços), o que já
foi objeto de discussão no P.A nº 37.332/2012 (Parecer nº
346/2012 – COCIN e pronunciamento da AJ-DG). Dessa forma,
entendemos ser possível a dispensa de licitação com fulcro
art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, desde que atendidos os
três requisitos:

 
a) caracterização da licitação como fracassada ou

deserta, conforme já constatado nos autos - Despacho
Pregoeiro (1075029) e Ata do Pregão Eletrônico n° 30/2022
(1075028);

b) justificativa dos prejuízos que os procedimentos
necessários à realização de novo certame causariam à
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Administração - Despacho GSAD 1075497; e
c) observância das condições impostas pelo edital

que regulamentou o certame (Edital do Pregão Eletrônico nº
30/2022 1062743) - Despacho SEIC (1091050).

 
Com relação ao terceiro requisito acima elencado,

deve-se esclarecer que, por uma questão de isonomia, deverão
ser mantidas no contrato celebrado por dispensa todas as
condições exigidas para fins de habilitação e de execução do
contrato.

 
Então, tanto os documentos exigidos no certame

anterior para fins de atendimento dos requisitos previstos do
art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, quanto os aspectos
concernentes à descrição do objeto e suas
especificações mínimas, tais como quantidades,
estimativa de preços, prazos de entrega, multas e os
respectivos percentuais aplicáveis (Decisão TCU nº
035/96) deverão ser observados no contrato celebrado
por dispensa com base no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

 
Tal imposição – manutenção de todas as condições

preestabelecidas – tem a finalidade de evitar que sejam feitas
exigências, quando da elaboração do instrumento
convocatório, que inviabilizem a licitação ou tornem o
certame deserto, com o intuito de possibilitar a contratação
direta com determinada empresa, evidenciando burla à
licitação e ao princípio da isonomia.

 
Resta claro, assim, que a expressão condições

preestabelecidas, contida na hipótese de dispensa prevista
no inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93, alcança todas as
exigências do edital da licitação que resultou deserta, tanto as
relativas à habilitação, como as concernentes à execução do
objeto.

 
3. CONCLUSÃO
 
Para atender a imposição de manutenção das

condições preestabelecidas no Edital, convém anexar aos
autos Certidão FGTS da empresa.

 
Sugere-se, também, que seja esclarecido nos autos

a realização de reserva de crédito com valor suficiente para
cobrir a despesa.

 
Pelo exposto, uma vez cumpridas as diligências

acima, diante da situação de dispensa verificada, conforme
art. 24, V da Lei nº 8.666/93, esta AJ-DG opina pela
possibilidade da contratação da Empresa MCZ Bordados e
Sublimação, inscrita no CNPJ sob o n° 37.498.357/0001-51,
no valor de R$ 977,90 (novecentos e setenta e sete reais e
noventa centavos), para a confecção de capas de encosto de
poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com
fornecimento de material para o 1° pavimento, salão do pleno,
no OAM - Sen. Arnon de Mello na sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade, nº
377, no bairro do Farol, tendo em vista a aquisição por meio
do Pregão Eletrônico n° 30/2022 ter restado deserta, sendo
também certo que tal entendimento encontra amparo na mais
abalizada doutrina e na jurisprudência do Tribunal de Contas
da União, desde que observadas todas as condições
impostas pelo edital que regrou a licitação deserta e
sejam trazidas aos autos as documentações nele
exigidas.
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À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
12/07/2022, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 12/07/2022, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102976 e o código CRC ADDBD75F.

0002833-18.2022.6.02.8000 1102976v7
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
 
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Administração

para saneamento das questões indicadas no parecer 1102976.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/07/2022, 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
1103747 e o código CRC 0E4524DB.

0002833-18.2022.6.02.8000 1103747v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
À AJ-DG,  para SAD e para DG,
 
Senhor Assessor,
 
Em atenção ao determinado por Vossa

Senhoria, Parecer nº 944 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(1102976), quanto ao certificado de regularidade do FGTS da
Empresa MCZ Bordados e Sublimação, inscrita no CNPJ sob o
n ° 37.498.357/0001-51, registramos que se trata de
Microeempredor Individual - MEI (1103776) e, s.m.j, estaria
dispensada dessa obrigação, considerando disposição contida
na Resolução CGSN nº 140/2018, que dispõe sobre o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), abaixo.

 
Resolução CGSN nº 140/2018
(...)
Art. 108. O MEI que não contratar empregado
na forma prevista no art. 105 fica dispensado:
(...)
III - de declarar à Caixa Econômica Federal a
ausência de fato gerador para fins de emissão
da Certidão de Regularidade Fiscal perante o
FGTS. (Lei Complementar nº 123, de 2006,
art. 18-A, § 13, inciso III)
 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
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de Seção Substituto, em 12/07/2022, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1103750 e o código CRC 7D286490.

0002833-18.2022.6.02.8000 1103750v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
À SAD,
 
Esta Assessoria atesta ciência do esclarecimento

prestado no Despacho SEIC (1103750), sobre a dispensa de
regularidade no FGTS.

 
À Secretaria de Administração para a continuidade

nos termos do Parecer AJ-DG 944 (1102976), relativo à
reserva de crédito para a contratação.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
12/07/2022, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 12/07/2022, às 18:37, 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
1103841 e o código CRC 4FB50FC9.

0002833-18.2022.6.02.8000 1103841v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
Em atenção ao Parecer 944, da AJ-DG

(doc. 1102976), remeto os presentes autos à COFIN, para
restabelecer a reserva de crédito.

Após, solicito devolver o feito à Diretoria-Geral,
para autorização da despesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/07/2022, às 21:56, 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
1103940 e o código CRC 767C2263.

0002833-18.2022.6.02.8000 1103940v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1103940).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/07/2022, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104286 e o código CRC 812ED540.

0002833-18.2022.6.02.8000 1104286v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

SIAFI - Pré-Empenho SGO 1104405         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 250
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 13/07/2022, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104405 e o código CRC E3FF5BB8.

0002833-18.2022.6.02.8000 1104405v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 104/2022 - RO 893 (REFORÇO)

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 13/07/2022, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104409 e o código CRC DDA3711C.
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 de julho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de proposição para aquisição de 50

(cinquenta) capas de encosto de poltronas, para distanciamento pelo
COVID-19, com fornecimento de material para o 1º pavimento, salão
do pleno, no edifício da OAM -
Sen. Arnon de Mello na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Termo de Referência 1041245.

Não obstante os esforços necessários à realização do
certame, a licitação resultou deserta, conforme Despacho
PREG 1075029, fato que, aliado ao diminuto valor da contratação R$
977,90 (novecentos e setenta e sete reais e noventa centavos), fez
com que o sr. Secretário de Administração apresentasse proposição
intentando promover a aquisição em questão mediante dispensa de
licitação, figura do art. 24, V, da Lei 8.666/93.

Oficiando nos autos (1102976 e 1103841), a Assessoria
Jurídica concluiu pela possibilidade da contratação da Empresa MCZ
Bordados e Sublimação, inscrita no CNPJ sob o n° 37.498.357/0001-
51, com arrimo no art. 24, V da Lei nº 8.666/93, uma vez que as
pendências por ela apontadas foram saneadas por meio dos
eventos 1103776 e 1104405.

Nesse cenário, considerando a manifestação da
Assessoria Jurídica, esta Diretoria reconhece a situação de dispensa
verificada (art. 24, V, da Lei nº 8.666/93), ao tempo em que conclui
os autos a V. Exa. para adoção das providências do art. 26 da Lei nº
8.666/93, de modo a autorizar a contratação direta da Empresa MCZ
Bordados e Sublimação, inscrita no CNPJ sob o n° 37.498.357/0001-
51, no valor de R$ 977,90 (novecentos e setenta e sete reais e
noventa centavos), para a confecção de capas de encosto de
poltronas, para distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de
material para o salão do pleno desta Corte Eleitoral.

 
Respeitosamente,

Conclusão GDG 1104598         SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 / pg. 254



 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/07/2022, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104598 e o código CRC FED382CC.

0002833-18.2022.6.02.8000 1104598v1
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PROCESSO : 0002833-18.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Seção de Gestão de Contratos
ASSUNTO : Contratação direta por dispensa de licitação em razão de licitação deserta

 

Decisão nº 3115 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de procedimento visando à obtenção de
autorização para realização de contratação direta por meio de
dispensa de licitação, em razão da ausência de interessados em
participar do Pregão Eletrônico n. 30/2022, o quê configurou
licitação deserta, conforme Despacho PREG (1075029). Objetiva-se
a aquisição de 50 (cinquenta) capas de encosto de poltronas,
para distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de
material para o 1º pavimento, salão do pleno, no edifício da OAM -
Sen. Arnon de Mello na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Termo de Referência 1041245.

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 944/2022 (1102976), cujo
teor aponta para a possibilidade da contratação direta em foco, tendo
em vista o saneamento das pendências apontadas pela Assessoria
Jurídica da DG, ACOLHO a recomendação do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 1104598 e RATIFICO, nos termos do art. 26,
caput, da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento da dispensa de licitação,
nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral.

Ademais, AUTORIZO, nos termos do art. 24, V, da Lei
nº 8.666/93, a contratação direta da Empresa MCZ Bordados e
Sublimação, inscrita no CNPJ sob o n° 37.498.357/0001-51, no valor
de R$ 977,90 (novecentos e setenta e sete reais e noventa centavos),
para a confecção de capas de encosto de poltronas, para
distanciamento pelo COVID-19, com fornecimento de material para o
salão do pleno desta Corte Eleitoral, devendo-se observar todas as
condições impostas pelo edital que disciplinou o Pregão Eletrônico
que restou deserto, conforme apontado pela Assessoria Jurídica da
DG. 

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes, inclusive devendo observar o apontamento
feito pela AJ-DG, quanto ao registro pela opção do art. 24, V, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, no Termo de Dispensa de Licitação.

 
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/07/2022, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1105249 e o código CRC C49BF309.
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2022.
Encaminho os presentes autos em atenção a

Decisão nº 3115/2022 (doc. 1105249).
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
À SEIC, para necessária publicidade.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 27/07/2022, às 18:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112935 e o código CRC E911DBED.

0002833-18.2022.6.02.8000 1112935v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1112935),
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Secretário de
Administração, em 27/07/2022, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113304 e o código CRC B549FE0B.

0002833-18.2022.6.02.8000 1113304v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 431/2022 - RO 964.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 28/07/2022, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113324 e o código CRC CF0F5A77.
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1113324),

registro minha assinatura no empenho 2022NE431, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/07/2022, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113835 e o código CRC 6C943A97.

0002833-18.2022.6.02.8000 1113835v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/07/2022 16:02
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 431

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

27/07/2022 Ordinário 0002833-18.2022.6.02 - 977,90

37.498.357/0001-51 MILENA REGIA DA SILVA MELO 09569872497

2022NECT. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE ENCOSTO DE POLTRONAS PARA DISTANCIAMENTO PELO COVID-19.
SEI 0002833-18.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

14 DISPENSA DE LICITACAO

24 - V -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SOLDADO EDUARDO DOS SAN 156 QUADRA JATIUCA

CEP

57035-735

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2003
Versão Data/Hora

28/07/2022 16:02:46
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/07/2022 16:02
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 977,90

Total da Lista

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

001 977,90Confecção de 50 capas de encosto de poltronas de auditório medindo
aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em tecido de malha de Helanca
100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com
máquina galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com
X no centro tamanho A4, impressão sublimática na cor amarelo ou
vermelho (a escolher posteriormente), conforme Termo de Referência
1041245. Proposta Comercial (1091018). Decisão nº 3115 / 2022 - TRE-
AL/PRE/GPRES (1105249).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

27/07/2022 Inclusão 1,00000 977,9000 977,90

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

***.868.468-**

28/07/2022 16:02:46

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

28/07/2022 15:54:12

Assinaturas

2  de      2003
Versão Data/Hora

28/07/2022 16:02:46
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.

 

À SEIC, após assinatura da Nota de Empenho 1113854,
para encaminhamento à contratada.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2022, 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
1113855 e o código CRC 6FBAF9F6.

0002833-18.2022.6.02.8000 1113855v1
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/07/2022, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113881 e o código CRC 5318D366.

0002833-18.2022.6.02.8000 1113881v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2022.
Senhora Secretária,
 
 
Tendo em vista manifestação da empesa,

informando que não poderá prestar o serviço de confecção
das capas, objeto da Nota de Empenho (1113854), submeto os
autos à vossa consideração, sugerindo o encaminhamento à
unidade demandante.

 
Bom dia! Eita infelizmente não vou pode pegar
esse pedido pq o Renato está internado com a
Síndrome de guillain-Barré, e eu não sei
quando é que ele vai te alta pq até o momento
ele ainda não conseguiu andar ,aí ele vai
começa a fazer outro tratamento para volta a
te força para andar . (1114558)

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 29/07/2022, às 10:08, 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
1114559 e o código CRC 8CAF7085.

0002833-18.2022.6.02.8000 1114559v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2022.
Devolvo os autos à COMAP, para instruir o feito no

sentido de promover nova consulta a potenciais fornecedores,
sem prejuízo de se notificar a empresa contratada acerca das
consequências pela não manutenção da proposta, conforme
anunciado no Despacho SEIC 1114559.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/08/2022, às 01:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116250 e o código CRC 6E7DD5ED.

0002833-18.2022.6.02.8000 1116250v1
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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.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 1116250, realizando, inclusive, nova pesquisa de preço,
caso necessário.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 03/08/2022, às 19:09, 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
1118553 e o código CRC DDD3F57D.

0002833-18.2022.6.02.8000 1118553v1
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E-mail - 1119116

Data de Envio: 
  04/08/2022 15:02:43

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    reidascapasmaceio@hotmail.com
    stlimapsicologa@gmail.com
    shalomconfeccoes1@gmail.com
    cliente@charmedodetalhe.com.br
    nobregaconfeccoes@hotmail.com
    stparaibajp@gmail.com
    camizzeriaexpress@hotmail.com
    stparaiba@gmail.com
    jm.licita@gmail.com
    relevounif@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a)

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de confecção de 50 (cinquenta)
capas de encosto de poltronas de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido
de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina
galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871
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E-mail - 1119171

Data de Envio: 
  04/08/2022 15:28:46

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    maria1raquel2@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a)

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de confecção de 50 (cinquenta)
capas de encosto de poltronas de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido
de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina
galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
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E-mail - 1120016

Data de Envio: 
  05/08/2022 10:42:04

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@donaagulha.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a)

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de confecção de 50 (cinquenta)
capas de encosto de poltronas de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido
de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina
galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
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E-mail - 1120211

Data de Envio: 
  05/08/2022 11:38:36

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    orcamento@ninjabrindes.com.br
    contato@brindespersonalizado.com.br
    contato@bagpacks.com.br
    contato@cm3.com.br
    contato@easysign.com.br
    contato@laushpersonalizados.com.br
    laushpersonalizados@gmail.com
    orcamento@brindice.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de confecção de 50 (cinquenta)
capas de encosto de poltronas de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido
de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina
galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871
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De: Laush Personalizados <laushpersonalizados@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 11/08/2022 12:13 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

Olá Ana, bom dia.

Segue orçamento referente a confecção das capas de cadeira, ressalto que
visualizem o orçamento na descrição do produto, pois não efetuamos em
sublimação e sim em silk screen, conforme descrito.

O pagamento deverá ocorrer através de PIX pelo CNPJ 36.767.253/0001-32, sendo
à vista.

Atenciosamente

       André Luiz

| Departamento de Vendas

| móvel: (11) 3467-7163

| telefone: (11) 3467-7163

| site:www.laushpersonalizados.com.br

Em sex., 5 de ago. de 2022 às 11:40, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
SEI 0002833-18.2022.6.02.8000   

Prezado Senhor(a)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de
confecção de 50 (cinquenta) capas de encosto de poltronas de auditório
medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido de malha de Helanca
100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina
galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com x no centro
tamanho A4, impressão sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher
posteriormente).

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos
presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=HHZVTGTV...

1 of 2 11/08/2022 12:58
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Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexados:

Arquivo: Orçamento TRE - Capas
Personalizadas.pdf

Tamanho:
418k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=HHZVTGTV...
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E-mail - 1123718

Data de Envio: 
  11/08/2022 13:54:25

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    atendimento@coresdomarcamisetas.com.br
    vibaestampasmcz@gmail.com
    innovaresublimacao@gmail.com
    casadasublimacao@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de confecção de 50 (cinquenta)
capas de encosto de poltronas de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido
de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina
galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
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E-mail - 1123732

Data de Envio: 
  11/08/2022 14:01:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    vivaestampasmcz@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de confecção de 50 (cinquenta)
capas de encosto de poltronas de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido
de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina
galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
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E-mail - 1123833

Data de Envio: 
  11/08/2022 14:46:23

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial1@ninjabrindes.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de confecção de 50 (cinquenta)
capas de encosto de poltronas de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido
de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina
galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
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[seic] ENC: CM3_Orçamento Nr 042874- Capa Cadeira
1 mensagem

Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br> seg., 15 de ago. de 2022 às 17:13
Responder para: anasilva@tre-al.jus.br
Para: anapgsilva0706@gmail.com

Boa tarde Ana Paula

Conforme contato segue abaixo o orçamento com o modelo correto.

Gravação em Sublimação em 1 lado da Capa.

Qualquer duvida ou ajuste fico a disposição.

At.te

De: vendas@cm3.com.br <vendas@cm3.com.br> 
Enviada em: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 16:37
Cc: vendas@cm3.com.br
Assunto: CM3_Orçamento Nr 042874

CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS EIRELI EPP

CNPJ 82.055.468/0001-48

RUA PROF. LEONIDAS FERREIRA DA COSTA, 559 , CURITIBA , PR - CEP 80220410

Consulte www.cm3.com.br | Fone: 41 3074-7121 |

Vendedor(a): MARILZA A.R.DE PAULA | Fone: 41 3074-7107 | WhatsApp: 41 98885-4461 | 
Email: vendas@cm3.com.br Skype: vendas_cm3

ORÇAMENTO DE VENDA - Nº 042874 - 12-08-2022

DADOS DO CLIENTE

Razão Social: 43604 TRIB.REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CNPJ: 06.015.041/0001-38 Insc. Est.: ISENTO

Endereço: PC VISCONDE DE SINIBU, S/N, Bairro: CENTRO
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Cidade: MACEIO Estado: AL CEP: 57020720

Fone: 82 2122-7700 E-mail: seic@tre-al.jus.br

Contato: ANA PAULA GOMES SILVA. Telefone: 82 21227712 Celular: 5582999384871

OBSERVAÇÃO:

ITENS ORÇADOS

Ordem Produto Quantidade Valor Unit. Valor Total Imagem

1
CA143PT - CAPA PARA
LONGARINA SUPLEX

50 R$ 41,6112 R$ 2.080,56

Sublimação em 1 Lado da Capa
Para personalizada para cadeiras e longarinas. ideal para identificacao de acentos em empresas em
geral.
Este produto contribuira para promocao e divulgacao diaria de sua marca ou evento
Medidas Aproximadas do Produto em cm: Largura: 48,00 / Altura: 50,00
Produzido em:Tecido helanca.Gravação sublimação:48 cm por 50 cm 1 vez(es).Layout e/ou
fotolito para impressão digital:1 unidade(s) sem limites de cores.

APLICAÇÃO:

Objetivo/Necessidade: 
Usuário Final: 
Eve/Prof/Atividade: 
Período utilização:

CONDIÇÕES GERAIS

Prazo de pagamento: 20 ddl Prazo de Entrega Após Aceite: 39 dias Prazo de validade: 15 dias

Entrada de: %

Frete P/Conta: CIF-Incluso no preço até "MACEIO/AL"

Tributos: Simples federal e Estadual, eventual adicional de ICMs é de responsabilidade do cliente

Importante!

Após a confirmação do pedido será produzido um layout
para avaliação e só iniciaremos a produção após vossa
aprovação por escrito. 
Este layout aprovado fará parte do pedido.
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Agradecemos a oportunidade

Nome: MARILZA A.R.DE PAULA | Fone: 41 3074-7107 | Celular: 41 98885-4461 | Email:
vendas@cm3.com.br | Skype: vendas_cm3
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E-mail - 1125789

Data de Envio: 
  16/08/2022 14:31:09

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    reidascapasmaceio@hotmail.com
    stlimapsicologa@gmail.com
    cliente@charmedodetalhe.com.br
    nobregaconfeccoes@hotmail.com
    stparaibajp@gmail.com
    camizzeriaexpress@hotmail.com
    stparaiba@gmail.com
    jm.licita@gmail.com
    relevounif@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0002833-18.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a)

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação de acordo abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de confecção de 50 (cinquenta)
capas de encosto de poltronas de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido
de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina
galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).

Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871
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Anexos:
    Termo_de_Referencia_1041245_TR__capas_de_encosto_poltrona_COVID._1__pavimento.pdf
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[seic] Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.
1 mensagem

Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br> qua., 17 de ago. de 2022 às 08:59
Responder para: anasilva@tre-al.jus.br
Para: anapgsilva0706@gmail.com

Bom dia!
Me chamo William Barreto, vendedor na Nóbrega Confecções, segue o orçamento solicitado no
e-mail anterior sobre capas de poltronas.

att.: William Barreto 
Converse com Vendedor William no WhatsApp: https://wa.me/message/G5OS5IZSZSQIO1

Vendedor William

Business Account

wa.me

     Visite-nos:
Site: www.nobregaconfeccoes.com.br
Instagram: @nobregaconfeccoes
Facebook: nobrega.confeccoes

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 16 de agosto de 2022 15:31
Assunto: Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

SEI 0002833-18.2022.6.02.8000   

Prezado Senhor(a)

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação de acordo abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de confecção de 50 (cinquenta)
capas de encosto de poltronas de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido
de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina
galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão
sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).
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Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871
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Data: 17/08/2022

ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIT. TOTAL 

1 50 UNIDADE

serviço de confecção de 50 (cinquenta) capas de encosto de poltronas 

de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em 

tecido de malha de Helanca 100% poliéster, na cor cinza claro, com 

costuras em overlock com máquina galoneira, impressão sobreposta a 

helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão 

sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher posteriormente).

35,00R$           1.750,00R$           

2 UNIDADE -R$                    

Total 1.750,00R$           

Forma de pagamento: Crédito, Débito, Transferência, boleto, dinheiro (espécie). 

CNPJ: 07.149.307/0002-89

LISIANE - TER-AL

LOGO MARCA 

DA EMPRESA

CONFECÇÕES NÓBREGA EIRELI-ME

Endereço: Rua do Imperador, 312, Centro, Maceió AL

E-mail: nobregaconfeccoes@hotmal.com

Telefone: 82 3336-1313

Responsável pela informações: WILLIAM BARRETO - 82 3336-1313

ORÇAMENTO

Prazo de Entrega: 12 À 15 DIAS ÚTEIS

Nos tamanhos GG e EXG tem acréscimos de R$2,00 E R$4,00 respectivamente.

___________________________________________                                        

Assinatura

Prazo de validade da proposta: 15 DIAS
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[seic] RES: Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas.
TREAL.
1 mensagem

Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br> qua., 17 de ago. de 2022 às 11:21
Responder para: anasilva@tre-al.jus.br
Para: anapgsilva0706@gmail.com

Bom dia, obrigado pelo envio porém não fornecemos o item solicitado.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: terça-feira, 16 de agosto de 2022 14:31
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Cotação de Preços. Confecção de capas encosto poltronas. TREAL.

SEI 0002833-18.2022.6.02.8000     

Prezado Senhor(a)

Boa tarde,

Reiteramos pedido de cotação de acordo abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar o serviço de confecção de 50 (cinquenta) capas de
encosto de poltronas de auditório medindo, aproximadamente, (30h x 50lx 10p) cm em tecido de malha de Helanca
100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com máquina galoneira, impressão sobreposta a
helanca com um círculo com x no centro tamanho A4, impressão sublimática na cor amarelo ou vermelho (a escolher
posteriormente).
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Solicitamos proposta de acordo com as especificações e demais detalhamentos presentes no termo de referência
em anexo.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.

Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7712/7711

99938-4871

Não contém vírus.www.avast.com
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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 agosto de 2022.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação do serviço para confecção de 50

(cinquenta) capas de encosto de poltronas de auditório, tecido de
malha de helanca 100% poliéster, na cor cinza, impressão
sublimática, objetivando o distanciamento COVID-19 para serem
utilizadas no 1º pavimento, salão do pleno, no Edifício da OAM -
Sen. Arnon de Mello, Sede deste Tribunal, conforme termo de
referência 1041245.

 
Com instrução inicial, despacho SEIC 1045122, foi

realizado o pregão eletrônico Nº 30/2022, evento 1062743, sem
participação de fornecedores, com licitação deserta, de acordo
despacho PREG 1075029.

 
Em continuidade, a Administração encaminhou os autos a

esta Seção para instrução da contratação direta, Art. 24, V, da Lei nº
8.666/93, despachos GSAD 1075497 e SEIC 1091050. No entanto,
após autorização da contratação, Decisão Nº 3115/2022 - GPRES
1105249, a empresa informou a impossibilidade de prestar o serviço,
despacho SEIC 1114559.

 
Os autos retornaram a esta Seção de Instrução de

Contratações para promover nova consulta a potenciais
fornecedores; realizando, inclusive, nova pesquisa de preços, caso
necessário, despachos GSAD 1116250 e COMAP 1118553.

 
Com o recebimento das propostas, configura-se o

panorama a seguir:
 

Valor
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Empresa Valor
Unitário Quant Valor Total

Cm3 Indústria, 1125062 R$ 41,61

    50

R$ 2.080,50
Nóbrega Confecções,
1126742 R$ 35,00 R$ 1.750,00

Triumphe Brindes, 1090303 R$ 28,55 R$ 1.427,50
Valor Médio Estimado R$ 35,05 R$

1.752,50

 
A proposta apresentada pela empresa Laush

personalizados 1123631 não foi considerada por não atender ao tipo
de impressão exigido no termo de referência.

 
Diante da estimativa de preços acima, onde não

foi possível localizar potenciais fornecedores que atendessem
ao preço máximo fixado para o serviço de R$ 977,90 (novecentos e
setenta e sete reais e noventa centavos) da licitação
anterior; sugerimos, s.m.j, a realização de uma nova licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com
participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno
porte. CATSER nº 25240.

 
À deliberação superior.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 22/08/2022, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/08/2022, às 16:01, 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
1130474 e o código CRC 736EA112.

0002833-18.2022.6.02.8000 1130474v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no Portal da Transparência, as
informações contidas na aba "Atestados de Capacidade Técnica", informações estas
coletadas nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/08/2022, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1130897 e o código CRC 069012FE.

0002833-18.2022.6.02.8000 1130897v1
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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 agosto de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1130474, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/08/2022, 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
1131261 e o código CRC D26EE960.

0002833-18.2022.6.02.8000 1131261v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do Despacho SEIC 1130474, considerando

o fato de não haver razão econômica para a realização de um
novo certame, uma, pelo próprio valor da aquisição, e duas,
pela desproporcionalidade entre o esforço e pessoal envolvido
para uma licitação para aquisição de objeto de baixa
expressão, peço-lhe vênia para sugerir o arquivamento dos
presentes autos, com oportuna remessa prévia à COFIN, para
cancelamento da reserva de crédito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2022, às 15:11, 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
1139056 e o código CRC C828D2AD.

0002833-18.2022.6.02.8000 1139056v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
 
De acordo com a proposição de arquivamento

apresentada pelo sr. Secretário de Administração no
evento 1139056, consistente na desistência da contratação
do serviço para confecção de 50 (cinquenta) capas de encosto de
poltronas de auditório, tecido de malha de helanca 100% poliéster,
na cor cinza, impressão sublimática, objetivando
o distanciamento COVID-19 para serem utilizadas no 1º pavimento,
salão do pleno, no Edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello.

Remetam-se os autos à COFIN para cancelamento da
reserva de crédito e encaminhamentos finais.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 31/08/2022, às 16:37, 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
1139102 e o código CRC 546178C3.

0002833-18.2022.6.02.8000 1139102v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GDG (1139102).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/08/2022, às 17:04, 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
1139305 e o código CRC CF957E03.

0002833-18.2022.6.02.8000 1139305v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 431/2022 - RO 1161 (ANULAÇÃO)

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 01/09/2022, às 10:47, 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
1139406 e o código CRC 8BE60BDA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
À COFIN
Senhor Coordenador,
 
Sobrevinda a informação para cancelamento da

reserva de crédito, conforme despacho GSAD (1139056),
informamos que o Pré-empenho constante nos autos, qual
seja 2022PE000104 (1104405), já tinha sido cancelado em
virtude da emissão da Nota de Empenho 431/2022 (1113854).

Ato contínuo, procedemos a anulação do respectivo
empenho, tendo em vista as razões indicadas no referido
despacho.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 01/09/2022, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 01/09/2022, às 11:39, 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
1139407 e o código CRC F1850962.

0002833-18.2022.6.02.8000 1139407v1
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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 SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1139406),

registro minha assinatura no empenho 2022NE431, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos,  bem como acusar
ciência no despacho SGO (1139407).

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/09/2022, 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
1139837 e o código CRC ED97F6AC.

0002833-18.2022.6.02.8000 1139837v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  01/09/2022 18:02
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 431

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

27/07/2022 Ordinário 0002833-18.2022.6.02 - 0,00

37.498.357/0001-51 MILENA REGIA DA SILVA MELO 09569872497

2022NECT. AQUISIÇÃO DE CAPAS DE ENCOSTO DE POLTRONAS PARA DISTANCIAMENTO PELO COVID-19.
SEI 0002833-18.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

14 DISPENSA DE LICITACAO

24 - V -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SOLDADO EDUARDO DOS SAN 156 QUADRA JATIUCA

CEP

57035-735

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2006
Versão Data/Hora

01/09/2022 18:02:31
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  01/09/2022 18:02
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00

Total da Lista

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

001 0,00Confecção de 50 capas de encosto de poltronas de auditório medindo
aproximadamente (30h x 50lx 10p)cm em tecido de malha de Helanca
100% poliéster, na cor cinza claro, com costuras em overlock com
máquina galoneira, impressão sobreposta a helanca com um círculo com
X no centro tamanho A4, impressão sublimática na cor amarelo ou
vermelho (a escolher posteriormente), conforme Termo de Referência
1041245. Proposta Comercial (1091018). Decisão nº 3115 / 2022 - TRE-
AL/PRE/GPRES (1105249).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

27/07/2022 Inclusão 1,00000 977,9000 977,90

31/08/2022 Anulação 1,00000 977,9000 977,90

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

01/09/2022 18:02:31

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

01/09/2022 12:56:19

Assinaturas

2  de      2006
Versão Data/Hora

01/09/2022 18:02:31
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
Assinada a nota de empenho 431/2022

(doc. 1140607), devolvo os autos à COFIN, para ciência e
demais providências prévias ao arquivamento do pleito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2022, às 20:26, 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
1140608 e o código CRC 7E59B502.
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