
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2135 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBE

 
Senhora Coordenadora,
 
Como é cediço, as aquisições dos bens permanentes

requeridas por esta unidade, objeto dos Processos nºs 0007437-
56.2021.6.02.8000 e 0003415-52.2021.6.02.8000 (carrinho para
transporte de livros e armário guarda-volumes, respectivamente),
não obtiveram êxito, até o presente momento, como consequência de
procedimentos licitatórios desertos.

Considerando as derradeiras instruções contidas
naqueles autos, bem como a permanência do interesse desta SBE nas
aquisições em tela (inclusive cabe reiterar que é preciso
dar cumprimento ao que prevê o artigo 5º da Instrução Normativa nº
03/2020, acerca da necessária disponibilização de um guarda-
volumes para a Biblioteca).

Dessa forma, vimos submeter ao crivo superior nossa
proposição consolidada no Termo de Referência  (1046426) e seu
anexo 1049211, devidamente revisado na forma  determinada pelo
Senhor Secretário de Administração 1035553.

No tocante à disponibilidade orçamentária para atender
as despesas com tais itens, seria importante destacar que, conforme
registrado nos documentos 1033775, 1034122 e 1028431, foi
solicitado pela SEPAT o montante de R$ 4.036,00 (quatro mil e trinta
e seis reais), a título de crédito suplementar para cobrir esses gastos.

 
 
 
Respeitosamente,
 

Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chfe da SBE
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Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 21/04/2022, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046424 e o código CRC 08AFEF06.

0003389-20.2022.6.02.8000 1046424v16

Informação 2135 (1046424)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 2



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de materiais permanentes:

 Item 01 -  02 (dois) Carrinhos para transporte de livros em biblioteca;

 Item 02 -  01 (um) Armário  Guarda-Volumes.

 

2 .JUSTIFICATIVA

Item 01 - Com o objetivo de melhor manuseio e deslocamentos na organização dos
livros entre as salas e estantes, dispostos no acervo desta biblioteca,  bem como 
auxiliar os servidores na movimentação dos livros, faz-se necessária a aquisição de (2)
dois carrinhos para trasnporte de livros em biblioteca.

Item 02 - Atender a prescrição consignada na Instrução Normativa  n.º 3,
de 13/05/2020, que, em seu art. 5º, relativa à disponibilização de guarda-volumes para
auxílio e guarda de objetos pessoais dos usuários da unidade de biblioteca, no âmbito
da Justiça Federal.

 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS

 

3.1. Deverá conter discriminação detalhada, com pequenas variações da dimensão do
produto cotado, conforme especificado no Anexo, a quantidade solicitada, o valor
unitário e o total, marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e
prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e
nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos.
 

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS

 

4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, contados a partir da
data de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa
que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do
Pregão;
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4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na rua Coronel Pedro
Lima, 230 - Jaraguá, CEP : 57.022-220;

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 01 (um) ano.
 

5. RECEBIMENTO DOS BENS

 

5.1.Os materiais serão recebidos:

5.1.1Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até
03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT;

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado, obrigatoriamente, em caixa ou
embalagem original do fabricante.

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e
quantidade.

5.1.5.Não será aceito mobiliários de marca diversa da adjudicada na licitação, sob pena
de rejeição do produto.

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico indicado pelo
fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação via postal.

 

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

 

6.1. A gestão será exercida pela SBE, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato, enquanto a fiscalização ficará a cargo da Seção de
Patrimônio que acompanhará a entrega e recebimento do material

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a
terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer
hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a presença da
fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução;

6.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra do produto ofertado
antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes
testes, os produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes,
secções, vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado
em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o
contratante. A amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo local da
entrega dos bens, no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da solicitação, por
escrito, da Seção de Patrimônio.
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7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA

 

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

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

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.
 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

8.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:

8.2 Que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento.

9. Valor estimativo dos bens  R$ 4.324,24 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e
vinte e quatro centavos). conforme Ata de Registro de Preços (1043315).

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 21/04/2022, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 21/04/2022, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046426 e o código CRC D80F4286.

0003389-20.2022.6.02.8000 1046426v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 

ITEM 01

MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS.

 

ESPECIFICAÇÕES:

Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas, pintura eletrostática a pó (èpoxi), 
na cor azul; suportes para rodas com 04 rodízios giratórios;

 

DIMENSÕES EXTERNAS:

ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X LARGURA: 700mm

 

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para
menos.

 

 

ITEM 02

(01) UM ARMÁRIO EM ABS COM 08 (oito) COMPARTIMENTOS

ESPECIFICAÇÕES:

COMPOSIÇÃO:

Armário com estrutura e portas em ABS natural de alto impacto com 08
compartimentos, atendendo as normas anvisa, rohl e ul, quanto a qualidade do
produto, com ventilação na parte traseira do armário, dobradiças internas,
estrutura do armário, fechaduras tipo tambor com duas chaves, com sapatas
niveladoras, pés deslizadores usados para apoiar e nivelar.

CORES: Corpo na cor cinza, portas na cor azul;

ARMÁRIO: 70 X 46 X 183 cm (L X P X A), DO COMPARTIMENTO: 35 X45 X 44 cm (L X
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P X A);

SUPORTE DE APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO.

 

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais .

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 21/04/2022, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1049211 e o código CRC 59FBBC3E.

0003389-20.2022.6.02.8000 1049211v13

Anexo Especificação dos Itens (1049211)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 7



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.
Senhora Secretária Judiciária,
 
Tendo em vista o fracasso em licitações anteriores

e ainda com o propósito de adquirir o carrinho para
transporte de livros e o armário guarda-volumes, ambos para
a biblioteca, segue a Informação 2135 (1046424), da Chefe da
Seção de Biblioteca e Editoração (SBE), bem como o Termo de
Referência e o Anexo com as especificações dos itens para
conhecimento de V.Sa. 

Após análise e em havendo concordância, sejam os
presentes autos encaminhados às demais unidades
competentes.

 
Respeitosamente,
 

Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 21/04/2022, às 18:31, 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
1050087 e o código CRC 3137E943.

0003389-20.2022.6.02.8000 1050087v1
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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.
Senhor Secretário - SAD,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao pleito

inaugural, evento 1046424, corroborado com as informações
e reiteração constante no Despacho CJD 1050087, sirvo-me
deste para levar ao conhecimento de Vossa Senhoria e, ao
mesmo tempo, robustecer o pleito constante nos expedientes
sobreditos que evidenciam a necessidade de aquisição de um
carrinho e de guarda-volumes para a Seção de Biblioteca e
Editoração (SBE).

Isto posto, e com fulcro nas razões já aduzidas
acima, encaminho este para avaliação da viabilidade de
atendimento do presente pleito.

Cordialmente, 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 21/04/2022, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1050124 e o código CRC 76AC1A3B.

0003389-20.2022.6.02.8000 1050124v1
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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 abril de 2022.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Evoluo os presentes autos em atenção ao Despacho GSJ

( d o c . 1050124), aprovando o Termo de Referência
SBE (doc. 1046426)  e seu anexo 1049211, que reúnem os elementos
necessários e suficientes para caracterizar o objeto, evoluo o feito à
sua consideração superior, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para
continuidade da instrução, no sentido de juntar aos autos as
certidões pertinentes, justificativa do preço e pronunciamento
quanto à forma da contratação.

No que respeita aos aspectos orçamentários, vale
ressaltar que, conforme registrado nos
documentos 1033775, 1034122 e 1028431, foi solicitado pela
SEPAT o montante de R$ 4.036,00 (quatro mil e trinta e seis reais), a
título de crédito suplementar para cobrir esses gastos.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2022, às 19:53, 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
1051791 e o código CRC D42D2ADF.

0003389-20.2022.6.02.8000 1051791v1
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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.
Aquiescendo com a proposição da SAD (1051791) e,

considerando o Termo de Referência (1046426), faço encaminhar os
presentes autos à COMAP para as providências de que trata o art. 8º
da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 27/04/2022, às 17:37, 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
1053247 e o código CRC 5706457D.

0003389-20.2022.6.02.8000 1053247v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2022.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 1053247, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 28/04/2022, às 16:07, 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
1054369 e o código CRC 8360F49E.

0003389-20.2022.6.02.8000 1054369v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2022.
À gestão contratual,
 
Informamos que durante a pesquisa de mercado

(1054581), não conseguimos visualizar modelo que atendesse
às dimensões externas do item 2 - Armário em ABS com 8
(oito) compartimentos, dispostas no Anexo do Termo de
Referência (1049211).

Desta forma, no intuito de se evitar possível
fracasso no certame, devolvemos os autos para análise das
especificações informadas.

 
Armário / Modelo Largura Profundidade Altura

Termo de Referência (com variação de 10% para
maior) 70 cm 46 cm 183

cm
páginas
01/03 NK 2304 60 cm 45 cm  182

cm
páginas
04/06 NK 2334 70 cm 45 cm 182

cm
páginas
07/10

Armário Roupeiro De Aço Para Vestiário 8
Portas Locker Azul Claro 62 cm 36 cm 197

cm
páginas
11/15

Armário Roupeiro Aço 8 Portas Academia
Guarda Volume EA702 Azul 70 cm 40 cm 198

cm
páginas
16/19

Roupeiro de aço 2 vãos 8 portas com
fechadura pandin cinza E azul dalí 1,90m 69 cm 40 cm 193

cm

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/04/2022, às 18:01, 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
1054581 e o código CRC 0DD17854.

0003389-20.2022.6.02.8000 1054581v1
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Meus Pedidos Fale Conosco Atendimento 0800 643-1780

o que você procura?

Bem-
vindo! 
Entre ou
Cadastre-
se

0

 Home  Aquecedor e Desumidificador  Guarda-volumes  Estantes

 Assentos  Acessórios  Informática

Home / Guarda-volumes / Guarda-volumes de aço /

4 Portas por Coluna / NK 2304 – GUARDA VOLUMES DE AÇO 8 PORTAS

NK 2304 –
GUARDA
VOLUMES DE
AÇO 8
PORTAS
Seja o primeiro a avaliar!

Sku: 5F3E742BCED94-0

Categoria: 4 Portas por

Coluna Guarda-

volumes

,

Guarda-volumes de

aço

,

Lançamento

Guarda volumes multiuso
de aço com 8
portas. Muito utilizado para

vestiário de academia, armário

para funcionários, guarda

volumes de parques de

diversão, guarda objetos de

clientes e visitantes. Atende a

NR 24. 

Fechos disponíveis:

Padrão com chave 

Fecho para cadeado -
cadeado não incluso.

Privacidade  - Termos

Este site usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando,

você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Continuar

Fale conosco, estamos online!
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Adicionar aos Favoritos

Recomendar produto

Compartilhar 0

Curtir 0

Tweetar Save

FECHO

COR

POR R$

2.005,00
ou em 6x de R$ 334,17

Fecho para Cadeado

Fecho padrão com chave

Ver parcelas

Comprar

Conheça as customizações dos Armários Guarda VolumesConheça as customizações dos Armários Guarda Volumes……

 

Guarda volumes de aço com 4 portas, possui reforço nas portas e na lingueta para minimizar

o risco de arrombamento e aumentar a segurança dos pertences. Ideal para academias,

indústrias e supermercados. É livre de arestas cortantes (hands cut free) e atende a NR 24.

Fabricado em chapa galvanizada – NBR 7008 – resistente a corrosão;

Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia);

Livre de arestas cortantes (hands cut free);

Dobradiças reforçadas com 5 travas;

Possui 5 anos de garantia;

Largura: 60 cm 

Altura: 182 cm 

Profundidade: 45 cm

informações do produto

avaliação dos clientes

Nenhum comentário foi postado para esse

Privacidade  - Termos

Este site usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando,

você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Continuar

Fale conosco, estamos online!
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Calcule o Frete:

Nenhum comentário foi postado para esse

produto, seja o primeiro!
Comentar

Privacidade  - Termos

Institucional

Página Inicial

Fale Conosco

Quem Somos

SAC

Informações Úteis

Como Comprar

Assistência Técnica -

Aquecedor NK565

Fretes e Entrega

Trocas e Devoluções

Segurança

Política de Privacidade

Atendimento

0800 643-1780
Segunda a Quinta: das

08:00 às 11:30 e das

13:00 às 17:00, Sexta: das

08:00 às 11:30 e das

13:00 às 16:00

loja@nilko.com.br

Redes Sociais

Segurança

Avenida Maringá, 1900 - Emiliano Perneta, Pinhais - PR - CEP: 83325-360

NILKO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 75.086.785/0001-66

LOJA VIRTUAL POR

Este site usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando,

você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Continuar
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Meus Pedidos Fale Conosco Atendimento 0800 643-1780

o que você procura?

Bem-
vindo! 
Entre ou
Cadastre-
se

0

 Home  Aquecedor e Desumidificador  Guarda-volumes  Estantes

 Assentos  Acessórios  Informática

Home / Guarda-volumes / Guarda-volumes de aço /

4 Portas por Coluna / NK 2334 – GUARDA VOLUMES DE AÇO 8 PORTAS

NK 2334 –
GUARDA
VOLUMES DE
AÇO 8
PORTAS
Seja o primeiro a avaliar!

Sku: 5F3E742BCED94-2334

Categoria: 

Marca: Nilko

4 Portas por

Coluna Guarda-

volumes

,

Guarda-volumes de

aço

,

Lançamento

Guarda volumes multiuso
de aço com 8
portas. Muito utilizado para

vestiário de academia, armário

para funcionários, guarda

volumes de parques de

diversão, guarda objetos de

clientes e visitantes. Atende a

NR 24. 

Fechos disponíveis:

Padrão com chave 

Fecho para cadeado -
cadeado não incluso.

FECHO

COR

POR R$

2.159,00
ou em 6x de R$ 359,83

Fecho para Cadeado

Fecho padrão com chave

Ver parcelas

ComprarPrivacidade  - Termos

Este site usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando,

você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Continuar

Fale conosco, estamos online!
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Adicionar aos Favoritos

Recomendar produto

Compartilhar 0

Curtir 0

Tweetar Save

Calcule o Frete:

Conheça as customizações dos Armários Guarda VolumesConheça as customizações dos Armários Guarda Volumes……

 

 

Guarda volumes de aço com 4 portas, possui reforço nas portas e na lingueta para minimizar

o risco de arrombamento e aumentar a segurança dos pertences. Ideal para academias,

indústrias e supermercados. É livre de arestas cortantes (hands cut free) e atende a NR 24.

Fabricado em chapa galvanizada – NBR 7008 – resistente a corrosão;

Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia);

Livre de arestas cortantes (hands cut free);

Dobradiças reforçadas com 5 travas;

Possui 5 anos de garantia;

informações do produto

Privacidade  - Termos

Este site usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando,

você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Continuar

Fale conosco, estamos online!
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Largura: 70 cm 

Altura: 182 cm 

Profundidade: 45 cm

avaliação dos clientes

Nenhum comentário foi postado para esse

produto, seja o primeiro!
Comentar

Privacidade  - Termos

Institucional

Página Inicial

Fale Conosco

Quem Somos

SAC

Informações Úteis

Como Comprar

Assistência Técnica -

Aquecedor NK565

Fretes e Entrega

Trocas e Devoluções

Segurança

Política de Privacidade

Atendimento

0800 643-1780
Segunda a Quinta: das

08:00 às 11:30 e das

13:00 às 17:00, Sexta: das

08:00 às 11:30 e das

13:00 às 16:00

loja@nilko.com.br

Redes Sociais

Segurança

Avenida Maringá, 1900 - Emiliano Perneta, Pinhais - PR - CEP: 83325-360

NILKO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 75.086.785/0001-66

LOJA VIRTUAL POR

Este site usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência. Ao continuar navegando,

você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Continuar

Fale conosco, estamos online!
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página inicial móveis comércio comércio e estabelecimento móveis de aço roupeiro e guarda volumes

favoritar Armário Roupeiro De Aço
Para Vestiário 8 Portas
Locker Azul Claro

faça a 1ª pergunta

Conexão office Armário Roupeiro de aço
para vestiário, ideal para academias,
surpermercados, empresa e para uso
geral. Produzido em aço chapa 26 0,45mm
de alta qualidade com tratamento anti-
ferruginoso, o acabamento em sistema de
pi...

mais informações

política de troca e devolução

R$
1.220,00 7%

R$
1.134,60
à vista no
cartão de
crédito

R$ 1.220,00
em até 8x de
R$ 152,50

mais formas de
pagamento

ganhe R$
10,00 de
volta na
Ame
pagando
com
cartão de
crédito.

calcular frete e
prazo

digite ok

comprar

Este produto é vendido
por Conexão Moveis e
entregue por
Americanas, que
garante a sua compra,
do pedido à entrega.
saiba mais

você também pode gostar de...

compartilhar

+3

Armário Roupeiro De Aço
Para Vestiário 8 Portas Lock…
P

Armário Roupeiro De Aço
Para Vestiário 12 Portas…
L k A l M i h

Armário Roupeiro De Aço
Para Vestiário 8 Portas Lock…
B

Armário Roupeiro De Aço 15
Portas Para Vestiário…
A d i L k L j

7% 7% 7%

busque aqui seu produto olá, faça seu login  
ou cadastre-se

0

informe seu CEP baixe o app receba hoje marcas próprias produtos internacionais venda na americanas americanas social o

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis bele
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produtos patrocinados

os mais populares da categoria

R$ 1.220,00

R$ 1.134,60
em 1x no cartão de crédito

R$ 1.730,00

R$ 1.608,90
em 1x no cartão de crédito

R$ 1.220,00

R$ 1.134,60
em 1x no cartão de crédito

R$ 1.799,00

R$ 1.673,07
em 1x no cartão de crédito

Mini roupeiro de aço 3 portas
pitão pandin - cinza/branco

R$ 720,00

R$ 633,60
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro de Aço c/ 08 Portas
pequenas - 1,93x0,69x0,40…

/ di 10006

R$ 1.475,00

R$ 1.327,50
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro de aço 1M 05 portas
fechadura pandin -…
i /b

R$ 1.078,00

R$ 948,64
em 1x no cartão de crédito

Armário Roupeiro De Aço
Guarda-Volume Locker…
V iá i 06 P G d

R$ 1.608,68

R$ 1.496,07
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro De Aço 8 Portas
Grp8 Academia Corpo Branco

R$ 2.417,50

R$ 2.248,27
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro De Aço 8 Portas
Grp8 Academia Corpo Preto

R$ 2.417,50

R$ 2.248,27
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro De Aço 8 Portas
Grp4/8 Academia Portas…
C l id

R$ 1.109,60

R$ 1.031,92
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro De Aço 4 Portas
Grp2/4 Academia Portas…
C l id

R$ 777,50

R$ 723,07
em 1x no cartão de crédito

informações do produto

Conexão office 

Armário Roupeiro de aço para vestiário, ideal para academias, surpermercados, empresa e para uso geral. Produzido em aço chapa 26 0,45mm
de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, o acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura epóxi, tambem garante
maior durabilidade da cor e resistencia a ferrugem. Possui 8 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios
independentes sem divisórias internas, que garante que você consiga armazenar itens como bolsas, mochilas e entre outros. O fechamento das
portas é através de pitão para cadeado. 

Características 

- Quantidade de Portas: 8 
- Cor: Corpo Cinza / Portas Azul Claro 
- Chapa: 26 / 0,45mm 
- Medida das Portas/ Vãos: 046Alt x 027Larg 
- Sistema de Ventilação: Veneziana 
- Fechamento: Pitão para Cadeado 
- Quantidade de cabides por porta: 0 

12% 10% 12%

7% 7% 7%
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https://www.americanas.com.br/produto/3848569288?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=1&offerId=61323ced09c351890d896759
https://www.americanas.com.br/produto/3848568912?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=2&offerId=61323ced09c351890d89675b
https://www.americanas.com.br/produto/3848569448?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=3&offerId=61323ced09c351890d8967f9
https://www.americanas.com.br/produto/3848254235?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=4&offerId=6132252109c351890d55ad30
https://www.americanas.com.br/produto/1233304515?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_612cfed160b4810016f6864f_31501078000113_1233304515_9bc4460d-0f3e-4c1b-9518-a1362da88f69&sellerId=31501078000113&sellerName=Uau%20Stok&pos=1&offerId=5f4f1b55cc79e88b86aa4d5c
https://www.americanas.com.br/produto/59482107?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_61a630b5dd68ea0019f21663_10713114000132_59482107_9bc4460d-0f3e-4c1b-9518-a1362da88f69&sellerId=10713114000132&sellerName=SANTAFLEX&pos=2&offerId=61a630b4d9fd6edeec032356
https://www.americanas.com.br/produto/1510504444?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_612cfef0f464d100169150b4_31501078000113_1510504444_9bc4460d-0f3e-4c1b-9518-a1362da88f69&sellerId=31501078000113&sellerName=Uau%20Stok&pos=3&offerId=5e72799d79bf8430cbd47f01
https://www.americanas.com.br/produto/1587254391?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_62254221a696380017e5c3c9_8822295000193_1587254391_9bc4460d-0f3e-4c1b-9518-a1362da88f69&sellerId=8822295000193&sellerName=Fast%20m%C3%B3veis&pos=4&offerId=5e76f29579bf8430cbce4fc3
https://www.americanas.com.br/produto/61858830?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=1&offerId=5fe9e0800c070442660021f6
https://www.americanas.com.br/produto/61858520?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=2&offerId=5fe9e0800c070442660021c2
https://www.americanas.com.br/produto/61856932?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=3&offerId=5feb6a8c0c070442662119d9
https://www.americanas.com.br/produto/61851539?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=4&offerId=5fe9dbec0c07044266fa2297
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https://www.americanas.com.br/produto/3848554238?opn=YSMESP&srsltid=AWLEVJzVjodd5Ny9asJ64dyxoDi2tHAOE1bqaqFD0qt9onX1DgiDb… 3/4

denunciar anúncio

produtos que você viu

os mais procurados da categoria

- Pés removíveis: Não 
- Desmontável: Não ( Exceto portas que podem ser trocadas ). 
- Pintura: Epóxi Pó 
- Imagens meramente ilustrativas. 
- As cores podem apresentar variações de tonalidade. 

altura: 197cm 
largura: 62cm 
profundidade: 36 cm 
peso: 30kg 

Especificação de chapa e acabamento: Roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por
processo eletrostático

ficha técnica

avaliações

Ajude outras pessoas, 
faça a primeira avaliação desse produto ;)

avaliar produto

dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira :) escrever pergunta

Armário 8 Portas Coloridas

R$ 1.980,00

R$ 1.841,40
em 1x no cartão de crédito

Escada de Fibra de Vidro 19
Degraus Extensível 3,6 x 6,…
M EAFD 19 í

R$ 738,26

R$ 649,66
em 1x no cartão de crédito

Sandália Santa Lolla Nobuck
Preta

R$ 209,99
8x de 26,24 s/juros

Carregador Completo iphone
apple 12 /11/ x/ Xs Fonte 20

b C b li h i

R$ 79,99

R$ 67,99
em 1x no cartão de crédito

7% 12% 1
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https://www.americanas.com.br/denuncie/3848554238
https://www.americanas.com.br/avaliacao/3848554238
https://www.americanas.com.br/perguntar/3848554238
https://www.americanas.com.br/produto/3645914475?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=1&offerId=61081f1352131c3c8144edce
https://www.americanas.com.br/produto/3321402115?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=2&offerId=6260563e87c00289c201ff81
https://www.americanas.com.br/produto/3483110545?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=3&offerId=61dec4c1d9fd6edeecf2a2ad
https://www.americanas.com.br/produto/3596965451?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=4&offerId=621e322587c00289c270203c
https://www.americanas.com.br/produto/3295065370?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=2&offerId=618d6e35d9fd6edeec520b90
https://www.americanas.com.br/produto/3296511896?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=3&offerId=618d714fd9fd6edeec5b4df6
https://www.americanas.com.br/produto/3230196951?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=6&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=7&offerId=60895eb352131c3c81b275f0
https://www.americanas.com.br/produto/59482106?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=7&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=8&offerId=5c9e5a9bf216c95bdef44b60
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sugestão de produtos

cama baú casal com colchão poltrona opala suede capa de cadeira de jantar colchão para chiqueirinho suporte para garrafa de vi

Roupeiro de Aço 6 Portas
Grp2/6 Academia Portas…
C l id

R$ 1.024,70
8x de 128,08 s/juros

Roupeiro de Aço 12 Portas
Grp6/12 Cinza - bms

R$ 1.079,00
8x de 134,87 s/juros

Armário Roupeiro Aço 8
Portas Academia Guarda…
V l EA 02 P

R$ 1.099,90
8x de 137,48 s/juros

Armário Roupeiro 
20 Portas Pequena
1 93 1 38 0 40

R$ 3.123,00

R$ 2.889,00
8x de 361,12 s/juro

atendimento
4003-4848

canal de
vendas

cartão
americanas ame digital guia de

segurança
Americanas
Empresas

Americanas
Advertising

entregas e
devoluções

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

mapa do site

Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar. acessibilidade saiba maismais informações

Anexo - Modelos armário (1054599)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 23

https://www.americanas.com.br/busca/cama-bau-casal-com-colchao?rc=cama+ba%C3%BA+casal+com+colch%C3%A3o
https://www.americanas.com.br/busca/poltrona-opala-suede
https://www.americanas.com.br/busca/capa-de-cadeira-de-jantar
https://www.americanas.com.br/busca/colchao-para-chiqueirinho?rc=colch%C3%A3o+para+chiqueirinho
https://www.americanas.com.br/busca/suporte-para-garrafa-de-vinho
https://www.americanas.com.br/produto/3295065370?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=2&offerId=618d6e35d9fd6edeec520b90
https://www.americanas.com.br/produto/3296511896?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=3&offerId=618d714fd9fd6edeec5b4df6
https://www.americanas.com.br/produto/3230196951?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=6&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=7&offerId=60895eb352131c3c81b275f0
https://www.americanas.com.br/produto/59482106?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=7&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=8&offerId=5c9e5a9bf216c95bdef44b60
https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento
https://www.americanas.com.br/hotsite/compre-pelo-telefone
https://www.americanas.com.br/hotsite/home-cartao-americanas?chave=fin_hm_ft_0_3_cartao_acom
https://www.amedigital.com/?q=ame
https://www.americanas.com.br/hotsite/guia-de-seguranca?chave=brd_hm_bt_0_footer_guiaseguranca
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_ft_0_0_empresas
https://www.americanasadvertising.com/?utm_source=site_marcas_americanas&utm_medium=botao_footer&utm_campaign=botao_site_marcas
https://www.americanas.com.br/hotsite/termos-e-condicoes
https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento
https://www.americanas.com.br/mapa-do-site
https://www.americanas.com.br/hotsite/acessibilidade
https://www.youtube.com/CanalAmericanas
https://www.facebook.com/AmericanasCom
https://www.instagram.com/americanascom
https://twitter.com/americanas
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https://www.americanas.com.br/produto/3230196678?epar=bp_pl_00_go_mv_pmax_geral&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=CjwKCAjw9qiTBhB… 1/5

página inicial móveis comércio comércio e estabelecimento móveis de aço roupeiro e guarda volumes

favoritar Armário Roupeiro Aço 8
Portas Academia Guarda
Volume EA702 Azul

(1) 1 pergunta

Roupeiro de Aço EA702ARMÁRIO
ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS
ORGANIZADOR GUARDA-VOLUMES
VESTIÁRIO ACADEMIA  PRONTA
ENTREGA! PRODUTO DISPONÍVEL
PARA ENVIO IMEDIATO! (DESPACHO EM
ATÉ 24 HORAS)  O Armário Roupeiro de
Aço 8 Portas Vestiário Ac...

mais informações

política de troca e devolução

R$
1.099,90 7%

R$
1.022,90
à vista no
cartão de
crédito

R$ 1.099,90
em até 8x de
R$ 137,48

mais formas de
pagamento

ganhe R$
10,00 de
volta na
Ame
pagando
com
cartão de
crédito.

calcular frete e
prazo

digite ok

comprar

Este produto é vendido
por Elite Aço e
entregue por
Americanas, que
garante a sua compra,
do pedido à entrega.
saiba mais

você também pode gostar de...

compartilhar

+1

Roupeiro de Aço 8 Portas
Grp4/8 Academia bms Cinza

Roupeiro de Aço 12 Portas
Grp6/12 Cinza - bms

Armário Roupeiro De Aço
Vestiário Academia 8 Portas…
L k Ci

Armário Aço Esc
Fechadura 3 Pra
EA303 A l

busque aqui seu produto olá, faça seu login  
ou cadastre-se

0

informe seu CEP baixe o app receba hoje marcas próprias produtos internacionais venda na americanas americanas social o

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis bele
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https://www.americanas.com.br/categoria/celulares-e-smartphones/g/tag-tag_edge20_acom?chave=pm_hm_topheader_acom_celulares-e-smartphones_motorola_edge_20_2804
https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento/moveis-de-aco
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento/moveis-de-aco/roupeiro-e-guarda-volumes
https://americanas.com.br/hotsite/atendimento_trocasedevolucoes
https://www.americanas.com.br/garantia/3230196678?buyboxToken=&condition=NEW&offerId=60895ea352131c3c81b2570e&pricingId&productId=3230196678&productQty=1&productSku=3230196686&sellerId=2141835000197&sellerStoreId
https://www.americanas.com.br/lojista/2141835000197
https://www.americanas.com.br/hotsite/duvidas-marketplace?chave=footeracom_marketplace
https://www.americanas.com.br/produto/3305748677?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=3&offerId=618d71e9d9fd6edeec5d6235
https://www.americanas.com.br/produto/3296511896?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=4&offerId=618d714fd9fd6edeec5b4df6
https://www.americanas.com.br/produto/3848558263?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=4&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=5&offerId=61323c3b09c351890d87ff27
https://www.americanas.com.br/produto/3230197224?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=8&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=9&offerId=60895eb652131c3c81b27ab3
https://www.americanas.com.br/
https://nossaslojas.americanas.com.br/?chave=o2o_hm_00_0_0_nossaslojas
https://www.americanas.com.br/listas/favoritos
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_tt_0_0_empresas
https://www.americanas.com.br/hotsite/app?chave=prf_hs_0_dt_1_00_baixeoapp
https://www.americanas.com.br/lojas-proximas?chave=brd_hm_tt_0_0_recebahoje
https://www.americanas.com.br/hotsite/marcas-proprias?chave=prf_hs_0_dt_1_00_nossasmarcas
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-mundo?chave=prf_hs_0_dt_1_00_mundo
https://www.americanasmarketplace.com.br/?epar=br_lp_st_am_gw_americanas_tt&utm_source=americanas&utm_medium=trending_topics&utm_campaign=americanas
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-social?chave=dk_hm_tt_1_0_ge_social
https://www.americanas.com.br/especial/oferta-do-dia?chave=prf_hm_0_tt_7_
https://www.americanas.com.br/mercado?chave=pfm_hm_tt_1_0_mercado
https://www.americanas.com.br/categoria/celulares-e-smartphones?chave=pfm_hm_tt_1_0_celulares
https://www.americanas.com.br/categoria/eletrodomesticos?chave=pfm_hm_tt_1_0_eletrodom
https://www.americanas.com.br/categoria/informatica?chave=pfm_hm_tt_1_0_informatica
https://www.americanas.com.br/categoria/tv-e-home-theater?chave=pfm_hm_tt_1_0_tv-e-home-theater
https://www.americanas.com.br/categoria/eletroportateis?chave=pfm_hm_tt_1_0_portateis
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis?chave=pfm_hm_tt_1_0_moveis
https://www.americanas.com.br/categoria/beleza-e-perfumaria?chave=pfm_hm_tt_1_0_beleza
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produtos patrocinados

quem viu este produto, acabou comprando

R$ 753,20
8x de 94,15 s/juros

R$ 1.079,00
8x de 134,87 s/juros

R$ 1.090,00
8x de 136,25 s/juros

R$ 759,90

R$ 706,70
em 1x no cartão

Roupeiro de aço 1M 05 portas
fechadura pandin -…
i /b

R$ 1.078,00

R$ 948,64
em 1x no cartão de crédito

Armário Roupeiro De Aço
Guarda-Volume Locker…
V iá i 06 P G d

R$ 1.608,68

R$ 1.496,07
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro de Aço c/ 04 Portas
Pequenas - 1,93x0,34x0,40…

/ di 1000

R$ 765,00

R$ 688,50
em 1x no cartão de crédito

Armário Roupeiro De Aço
Guarda-Volume Locker…
V iá i 12 P P

R$ 1.787,80

R$ 1.662,65
em 1x no cartão de crédito

Jogo de Assadeiras Ovais 3
peças - Opaline Marinex

R$ 45,99
2x de 22,99 s/juros

Chocolate Bis Xtra ao Leite -
45g

R$ 3,70

Smartphone Samsung Galaxy
S20 Fe 128GB 4G Wi-Fi Tel…
6 '' D l Chi 6GB RAM

R$ 2.188,89

R$ 1.969,00
em 1x no cartão de crédito

Ovo de páscoa alpino 337G
nestle

R$ 39,99

R$ 9,99

informações do produto

Roupeiro de Aço EA702 
ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS ORGANIZADOR GUARDA-VOLUMES VESTIÁRIO ACADEMIA

PRONTA ENTREGA! PRODUTO DISPONÍVEL PARA ENVIO IMEDIATO! (DESPACHO EM ATÉ 24 HORAS)

O Armário Roupeiro de Aço 8 Portas Vestiário Academia Guarda-Volumes com trinco para cadeados é perfeito para alojamentos, escritórios,
almoxarifados, laboratórios, hospitais, farmácias, depósitos, academias, supermercados, vestiários, e diversos outros ambientes.

Produto enviado desmontado, com baixíssimo custo de frete e fácil montagem, acompanha manual e possui vídeo explicativo.

O Armário Roupeiro De Aço 8 Portas Vestiário Academia Guarda-Volumes foi desenvolvido com aço de alta qualidade, garantindo maior
robustez máxima de resistência à estrutura da peça, tornando seu tempo de vida útil mais elevado. Sua pintura eletrostática em tinta epóxi,
proporciona ainda mais proteção a ela. Perfeita para a organização do seu ambiente. 

12% 7% 10%

10% 7
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https://www.americanas.com.br/produto/3305748677?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=3&offerId=618d71e9d9fd6edeec5d6235
https://www.americanas.com.br/produto/3296511896?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=4&offerId=618d714fd9fd6edeec5b4df6
https://www.americanas.com.br/produto/3848558263?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=4&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=5&offerId=61323c3b09c351890d87ff27
https://www.americanas.com.br/produto/3230197224?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=8&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=9&offerId=60895eb652131c3c81b27ab3
https://www.americanas.com.br/produto/1510504444?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_612cfef0f464d100169150b4_31501078000113_1510504444_d9e72d2d-4756-41be-b877-ee7eb3702dd8&sellerId=31501078000113&sellerName=Uau%20Stok&pos=1&offerId=5e72799d79bf8430cbd47f01
https://www.americanas.com.br/produto/1587254391?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_62254221a696380017e5c3c9_8822295000193_1587254391_d9e72d2d-4756-41be-b877-ee7eb3702dd8&sellerId=8822295000193&sellerName=Fast%20m%C3%B3veis&pos=2&offerId=5e76f29579bf8430cbce4fc3
https://www.americanas.com.br/produto/59482085?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_61ae46177b35d5001780a7d0_10713114000132_59482085_d9e72d2d-4756-41be-b877-ee7eb3702dd8&sellerId=10713114000132&sellerName=SANTAFLEX&pos=3&offerId=61ae4614d9fd6edeec9121ad
https://www.americanas.com.br/produto/1587253268?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_61a05f0ae88af9001a34032b_8822295000193_1587253268_d9e72d2d-4756-41be-b877-ee7eb3702dd8&sellerId=8822295000193&sellerName=Fast%20m%C3%B3veis&pos=4&offerId=5e76f2d779bf8430cbd23bc7
https://www.americanas.com.br/produto/1834712629?pfm_carac=quem%20viu%20este%20produto%2C%20acabou%20comprando&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_ViewPurchased:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_ViewPurchased:P:1:&nm_ranking_rec=1&offerId=60637b710c07044266f92aa0
https://www.americanas.com.br/produto/89818430?pfm_carac=quem%20viu%20este%20produto%2C%20acabou%20comprando&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_ViewPurchased:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_ViewPurchased:P:1:&nm_ranking_rec=2&offerId=61f9a029d9fd6edeecf86c84
https://www.americanas.com.br/produto/3234383930?pfm_carac=quem%20viu%20este%20produto%2C%20acabou%20comprando&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_ViewPurchased:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_ViewPurchased:P:1:&nm_ranking_rec=3&offerId=60a25e7752131c3c8106f4d9
https://www.americanas.com.br/produto/1524031570?pfm_carac=quem%20viu%20este%20produto%2C%20acabou%20comprando&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_ViewPurchased:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_ViewPurchased:P:1:&nm_ranking_rec=4&offerId=621fd37c87c00289c2dc0c90
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denunciar anúncio

Ele é composto por 08 portas que cabem todos os modelos de capacetes e outros pertences. Super resistente, suporta até 20Kg bem
distribuídos por compartimento. Possui pés niveladores para um perfeito acabamento e evitando assim riscos no piso. Porta com trinco para
cadeado que permanece fechada mesmo que esteja sem o cadeado no momento - diferente do pitão tradicional que precisa ser amarrado para
evitar que fique batendo - perfeito acabamento e praticidade

Características do Produto 

- Quantidade de portas: 08 

- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) 

- Dimensões (ALP/cm): 198 x 70 x 40 

- Pintura: Eletrostática / Epóxi 

- Peso suportado: 30Kg por compartimento

Conteúdo da Embalagem 

- 08 Portas 

- 06 Prateleiras 

- 01 Base 

- 01 Teto 

- 02 Fundos 

- 02 Laterais 

- 02 Travas 

- 01 Divisória 

- 04 Pés niveladores + sapatas 

- 01 Kit de acessórios completo 

- 01 Manual de Montagem

GARANTIAS: 

- Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação 

- Garantia extra de +03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação

Importante: Este produto é entregue desmontado, junto ao manual de instruções e todos os acessórios necessários para seu perfeito encaixe e
uso. Indicamos que você contrate um profissional especializado para sua montagem; Certifique-se de que todas as características do produto
atendem sua necessidade antes de efetuar a compra, desta forma garantimos que você irá adquirir um excelente artigo que possa usufruir;
Lembre-se de que as imagens do anúncio são ilustrativas, podendo suas cores ter variações em razão do monitor ou da luz.

O Armário Roupeiro De Aço 8 Portas Vestiário Academia é fabricado pela Elite Aço indústria de móveis de aço e tubular presente no mercado

ficha técnica

avaliações

4.0
baseada em 1
avaliação

0

1

0

0

0

100%
dos clientes
recomendam este
produto

avaliar produto

todas as notas mais relevantes
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produtos que você viu

Muito bom

A montagem é com encaixe, poderia ser mais firme. Mas como fica em um canto
de parede ta tranquilo. O material é de boa qualidade. A fechadura tbem.

Simone em 08/09/2021

esta avaliação foi
útil ?

(1) (0)

dúvidas sobre o produto

vem tirar sua dúvida :) escrever pergunta

1 pergunta sobre esse produto

Gostaria de saber se vocês tem esse mesmo armário de outras cores e se há
também de 12 portas. Agradeço a atenção desde já.
por kevin em 27/10/2021

a resposta foi útil?

(0) (0)

buscar por termo... ordenar por respostas mais úteis

Boa tarde Kevin, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Temos sim, temos esse armário
roupeiro com as portas nas cores: Cinza, Preto, Azul e Vermelho. Esse modelo é modular,
você pode adquirir 02 unidades e montar com 16 portas se quiser. Qualquer dúvida, estou à
disposição =)

respondido por Elite Aço
23/11/2021

Armário 8 Portas Coloridas

R$ 1.980,00

R$ 1.841,40
em 1x no cartão de crédito

Escada de Fibra de Vidro 19
Degraus Extensível 3,6 x 6,…
M EAFD 19 í

R$ 738,26

R$ 649,66
em 1x no cartão de crédito

Sandália Santa Lolla Nobuck
Preta

R$ 209,99
8x de 26,24 s/juros

Carregador Completo iphone
apple 12 /11/ x/ Xs Fonte 20

b C b li h i

R$ 79,99

R$ 67,99
em 1x no cartão de crédito

7% 12% 1
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https://www.americanas.com.br/perguntar/3230196678
https://www.americanas.com.br/produto/3645914475?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=1&offerId=61081f1352131c3c8144edce
https://www.americanas.com.br/produto/3321402115?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=2&offerId=6260563e87c00289c201ff81
https://www.americanas.com.br/produto/3483110545?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=3&offerId=61dec4c1d9fd6edeecf2a2ad
https://www.americanas.com.br/produto/3596965451?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=4&offerId=621e322587c00289c270203c
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os mais procurados da categoria

sugestão de produtos

cama baú casal com colchão poltrona opala suede capa de cadeira de jantar colchão para chiqueirinho suporte para garrafa de vi

atendimento
4003-4848

canal de
vendas

cartão
americanas ame digital guia de

segurança
Americanas
Empresas

Americanas
Advertising

entregas e
devoluções

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

mapa do site

Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar. acessibilidade saiba maismais informações
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https://www.americanas.com.br/busca/cama-bau-casal-com-colchao?rc=cama+ba%C3%BA+casal+com+colch%C3%A3o
https://www.americanas.com.br/busca/poltrona-opala-suede
https://www.americanas.com.br/busca/capa-de-cadeira-de-jantar
https://www.americanas.com.br/busca/colchao-para-chiqueirinho?rc=colch%C3%A3o+para+chiqueirinho
https://www.americanas.com.br/busca/suporte-para-garrafa-de-vinho
https://www.americanas.com.br/produto/3645914475?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=1&offerId=61081f1352131c3c8144edce
https://www.americanas.com.br/produto/3321402115?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=2&offerId=6260563e87c00289c201ff81
https://www.americanas.com.br/produto/3483110545?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=3&offerId=61dec4c1d9fd6edeecf2a2ad
https://www.americanas.com.br/produto/3596965451?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=4&offerId=621e322587c00289c270203c
https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento
https://www.americanas.com.br/hotsite/compre-pelo-telefone
https://www.americanas.com.br/hotsite/home-cartao-americanas?chave=fin_hm_ft_0_3_cartao_acom
https://www.amedigital.com/?q=ame
https://www.americanas.com.br/hotsite/guia-de-seguranca?chave=brd_hm_bt_0_footer_guiaseguranca
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_ft_0_0_empresas
https://www.americanasadvertising.com/?utm_source=site_marcas_americanas&utm_medium=botao_footer&utm_campaign=botao_site_marcas
https://www.americanas.com.br/hotsite/termos-e-condicoes
https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento
https://www.americanas.com.br/mapa-do-site
https://www.americanas.com.br/hotsite/acessibilidade
https://www.youtube.com/CanalAmericanas
https://www.facebook.com/AmericanasCom
https://www.instagram.com/americanascom
https://twitter.com/americanas
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página inicial móveis comércio comércio e estabelecimento móveis de aço roupeiro e guarda volumes

favoritar Roupeiro de aço 2 vãos 8
portas com fechadura
pandin cinza E azul dalí 1,90
M

faça a 1ª pergunta

Ean: 1000016328654Código:
1632865DESCRIÇÃO completaproduto
entregue desmontado. Roupeiro de Aço 2
vãos 8 portas com fechadura
PandinIMPORTANTE para VOCÊPassar
um pano levemente umedecido com água
ou detergente neutro e em seguida um...

mais informações

cor: cinza e azul dalí

política de troca e devolução

R$
1.433,21 7%

R$
1.332,88
à vista no
cartão de
crédito

R$ 1.433,21
em até 8x de
R$ 179,15

mais formas de
pagamento

ganhe R$
10,00 de
volta na
Ame
pagando
com
cartão de
crédito.

calcular frete e
prazo

digite ok

comprar

Este produto é vendido
e entregue por Lojas
Martex. A Americanas
garante a sua compra,
do pedido à entrega.
saiba mais

você também pode gostar de...

compartilhar

Roupeiro de aço 2 vãos 8
portas com pitão pandin azu…
d lí 1 90 M

Conjunto Sala de Jantar
Madesa Jaíne Mesa Tampo …
M d i 6 C d i

Sofá Retrátil Desmontável
Suede 2 Lugares Fox Cinza

Roupeiro de aço 2 vãos 8
portas com pitão pandin…
b 1 90 M

7% 10%

busque aqui seu produto olá, faça seu login  
ou cadastre-se

0

informe seu CEP baixe o app receba hoje marcas próprias produtos internacionais venda na americanas americanas social o

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis bele
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https://www.americanas.com.br/categoria/celulares-e-smartphones/g/tag-tag_edge20_acom?chave=pm_hm_topheader_acom_celulares-e-smartphones_motorola_edge_20_2804
https://www.americanas.com.br/
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento/moveis-de-aco
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis/comercio/comercio-e-estabelecimento/moveis-de-aco/roupeiro-e-guarda-volumes
https://www.americanas.com.br/perguntar/1956580118
https://americanas.com.br/hotsite/atendimento_trocasedevolucoes
https://www.americanas.com.br/lojista/18730090000131
https://www.americanas.com.br/hotsite/duvidas-marketplace?chave=footeracom_marketplace
https://www.americanas.com.br/produto/41861660?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=1&offerId=6194c377d9fd6edeec25cbb8
https://www.americanas.com.br/produto/82939596?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=2&offerId=5de05ed91729c3bbf1fbb3c6
https://www.americanas.com.br/produto/4735933207?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=3&offerId=6206b71cd9fd6edeecebceaf
https://www.americanas.com.br/produto/41862098?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=4&offerId=618e775fd9fd6edeec8cffde
https://www.americanas.com.br/
https://nossaslojas.americanas.com.br/?chave=o2o_hm_00_0_0_nossaslojas
https://www.americanas.com.br/listas/favoritos
https://empresas.americanas.com.br/?chave=brd_hm_tt_0_0_empresas
https://www.americanas.com.br/hotsite/app?chave=prf_hs_0_dt_1_00_baixeoapp
https://www.americanas.com.br/lojas-proximas?chave=brd_hm_tt_0_0_recebahoje
https://www.americanas.com.br/hotsite/marcas-proprias?chave=prf_hs_0_dt_1_00_nossasmarcas
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-mundo?chave=prf_hs_0_dt_1_00_mundo
https://www.americanasmarketplace.com.br/?epar=br_lp_st_am_gw_americanas_tt&utm_source=americanas&utm_medium=trending_topics&utm_campaign=americanas
https://www.americanas.com.br/hotsite/americanas-social?chave=dk_hm_tt_1_0_ge_social
https://www.americanas.com.br/especial/oferta-do-dia?chave=prf_hm_0_tt_7_
https://www.americanas.com.br/mercado?chave=pfm_hm_tt_1_0_mercado
https://www.americanas.com.br/categoria/celulares-e-smartphones?chave=pfm_hm_tt_1_0_celulares
https://www.americanas.com.br/categoria/eletrodomesticos?chave=pfm_hm_tt_1_0_eletrodom
https://www.americanas.com.br/categoria/informatica?chave=pfm_hm_tt_1_0_informatica
https://www.americanas.com.br/categoria/tv-e-home-theater?chave=pfm_hm_tt_1_0_tv-e-home-theater
https://www.americanas.com.br/categoria/eletroportateis?chave=pfm_hm_tt_1_0_portateis
https://www.americanas.com.br/categoria/moveis?chave=pfm_hm_tt_1_0_moveis
https://www.americanas.com.br/categoria/beleza-e-perfumaria?chave=pfm_hm_tt_1_0_beleza
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produtos patrocinados

os mais populares da categoria

R$ 1.371,32

R$ 1.275,32
em 1x no cartão de crédito

R$ 759,99
8x de 94,99 s/juros

R$ 749,00

R$ 674,10
em 1x no cartão de crédito

R$ 1.371,32

R$ 1.275,32
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro de aço 1M 05 portas
fechadura pandin -…
i /b

R$ 1.078,00

R$ 948,64
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro de Aço c/ 08 Portas
pequenas - 1,93x0,69x0,40…

/ di 10006

R$ 1.475,00

R$ 1.327,50
em 1x no cartão de crédito

Mini roupeiro de aço 3 portas
pitão pandin - cinza/branco

R$ 720,00

R$ 633,60
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro de Aço c/ 04 Porta
Pequenas - 1,93x0,34x0,40…

/ di 1000

R$ 765,00

R$ 688,50
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro De Aço 8 Portas
Grp8 Academia Corpo Branco

R$ 2.417,50

R$ 2.248,27
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro De Aço 8 Portas
Grp8 Academia Corpo Preto

R$ 2.417,50

R$ 2.248,27
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro De Aço 8 Portas
Grp4/8 Academia Portas…
C l id

R$ 1.109,60

R$ 1.031,92
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro De Aço 4 Portas
Grp2/4 Academia Portas…
C l id

R$ 777,50

R$ 723,07
em 1x no cartão de crédito

informações do produto

Ean: 1000016328654Código: 1632865DESCRIÇÃO completaproduto entregue desmontado. Roupeiro de Aço 2 vãos 8 portas com fechadura
PandinIMPORTANTE para VOCÊPassar um pano levemente umedecido com água ou detergente neutro e em seguida um pano seco para as
limpezas do dia a dia. Nunca use produtos abrasivos, como saponáceos, esponja de aço, escova com cerdas duras, entre outros. Evitar expor
utilizar os produtos em ambientes com alta umidade, exemplo: câmaras frias, saunas e áreas molhadas. Não armazenar produtos corrosivos,
exemplo: ácido, cloro etc. FICHA TÉCNICAModelo GRF502 08. Medidas externas do roupeiro: Altura:193 cm. Largura: 69 cm. Profundidade: 40
cm. Medidas internas dos vãos: Altura: 43 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm. COMPOSIÇÃOTotalmente montável, dispensa a
utilização de parafusos. Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm).8 portas com furação para ventilação e 1 reforço interno por porta.
Fechamento por fechadura tipo Yale com 2 chaves. Sistema de fechamento de varão de 3 pontos. Capacidade por prateleira 15kg (bem
distribuídos).8 cabides de nylon. 6 pés reguláveis em PVC. Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza. Pintura em esmalte sintético
nas demais cores. Este produto será entregue desmontado. O produto é de fácil montagem e vem acompanhado de seu manual. Possui

ficha técnica

12% 10% 12% 1

7% 7% 7%
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https://www.americanas.com.br/produto/41861660?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=1&offerId=6194c377d9fd6edeec25cbb8
https://www.americanas.com.br/produto/82939596?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=2&offerId=5de05ed91729c3bbf1fbb3c6
https://www.americanas.com.br/produto/4735933207?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=3&offerId=6206b71cd9fd6edeecebceaf
https://www.americanas.com.br/produto/41862098?pfm_carac=voc%C3%AA%20tamb%C3%A9m%20pode%20gostar%20de...&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr1&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_origem=rec_item_page.rr1-mars_ClickCP:P:2:&nm_ranking_rec=4&offerId=618e775fd9fd6edeec8cffde
https://www.americanas.com.br/produto/1510504444?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_612cfef0f464d100169150b4_31501078000113_1510504444_c44c7f5a-84a9-484d-9b08-c36b740ee989&sellerId=31501078000113&sellerName=Uau%20Stok&pos=1&offerId=5e72799d79bf8430cbd47f01
https://www.americanas.com.br/produto/59482107?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_61a630b5dd68ea0019f21663_10713114000132_59482107_c44c7f5a-84a9-484d-9b08-c36b740ee989&sellerId=10713114000132&sellerName=SANTAFLEX&pos=2&offerId=61a630b4d9fd6edeec032356
https://www.americanas.com.br/produto/1233304515?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_612cfed160b4810016f6864f_31501078000113_1233304515_c44c7f5a-84a9-484d-9b08-c36b740ee989&sellerId=31501078000113&sellerName=Uau%20Stok&pos=3&offerId=5f4f1b55cc79e88b86aa4d5c
https://www.americanas.com.br/produto/59482085?pfm_carac=Produtos%20Patrocinados&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=product.1&pfm_type=vit_spacey&api=b2wads&chave=b2wads_61ae46177b35d5001780a7d0_10713114000132_59482085_c44c7f5a-84a9-484d-9b08-c36b740ee989&sellerId=10713114000132&sellerName=SANTAFLEX&pos=4&offerId=61ae4614d9fd6edeec9121ad
https://www.americanas.com.br/produto/61858830?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=1&offerId=5fe9e0800c070442660021f6
https://www.americanas.com.br/produto/61858520?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=2&offerId=5fe9e0800c070442660021c2
https://www.americanas.com.br/produto/61856932?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=3&offerId=5feb6a8c0c070442662119d9
https://www.americanas.com.br/produto/61851539?pfm_carac=os%20mais%20populares%20da%20categoria&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=item_page.rr2&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_origem=rec_item_page.rr2-mars_TopProductsCategory:F2:0:mars_ViewPurchased&nm_ranking_rec=4&offerId=5fe9dbec0c07044266fa2297
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denunciar anúncio

produtos que você viu

os mais procurados da categoria

sugestão de produtos

cama baú casal com colchão poltrona opala suede capa de cadeira de jantar colchão para chiqueirinho suporte para garrafa de vi

avaliações

Ajude outras pessoas, 
faça a primeira avaliação desse produto ;)

avaliar produto

dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas.
Faça a primeira :) escrever pergunta

Armário 8 Portas Coloridas

R$ 1.980,00

R$ 1.841,40
em 1x no cartão de crédito

Escada de Fibra de Vidro 19
Degraus Extensível 3,6 x 6,…
M EAFD 19 í

R$ 738,26

R$ 649,66
em 1x no cartão de crédito

Sandália Santa Lolla Nobuck
Preta

R$ 209,99
8x de 26,24 s/juros

Carregador Completo iphone
apple 12 /11/ x/ Xs Fonte 20

b C b li h i

R$ 79,99

R$ 67,99
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro de Aço 6 Portas
Grp2/6 Academia Portas…
C l id

R$ 1.024,70

R$ 952,97
em 1x no cartão de crédito

Roupeiro de Aço 12 Portas
Grp6/12 Cinza - bms

R$ 1.079,00

R$ 1.003,47
em 1x no cartão de crédito

Armário Roupeiro Aço 8
Portas Academia Guarda…
V l EA 02 P

R$ 1.099,90

R$ 1.022,90
em 1x no cartão de crédito

Armário Roupeiro 
20 Portas Pequena
1 93 1 38 0 40

R$ 2.889,00

R$ 2.686,77
em 1x no cartão de

7% 12% 1

7% 7% 7%
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https://www.americanas.com.br/denuncie/1956580118
https://www.americanas.com.br/busca/cama-bau-casal-com-colchao?rc=cama+ba%C3%BA+casal+com+colch%C3%A3o
https://www.americanas.com.br/busca/poltrona-opala-suede
https://www.americanas.com.br/busca/capa-de-cadeira-de-jantar
https://www.americanas.com.br/busca/colchao-para-chiqueirinho?rc=colch%C3%A3o+para+chiqueirinho
https://www.americanas.com.br/busca/suporte-para-garrafa-de-vinho
https://www.americanas.com.br/avaliacao/1956580118
https://www.americanas.com.br/perguntar/1956580118
https://www.americanas.com.br/produto/3645914475?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=1&offerId=61081f1352131c3c8144edce
https://www.americanas.com.br/produto/3321402115?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=2&offerId=6260563e87c00289c201ff81
https://www.americanas.com.br/produto/3483110545?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=3&offerId=61dec4c1d9fd6edeecf2a2ad
https://www.americanas.com.br/produto/3596965451?pfm_carac=produtos%20que%20voc%C3%AA%20viu&pfm_index=3&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_origem=rec_item_page.rr3-mars_RecentHistoricalItems:P:1:&nm_ranking_rec=4&offerId=621e322587c00289c270203c
https://www.americanas.com.br/produto/3295065370?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=1&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=2&offerId=618d6e35d9fd6edeec520b90
https://www.americanas.com.br/produto/3296511896?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=2&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=3&offerId=618d714fd9fd6edeec5b4df6
https://www.americanas.com.br/produto/3230196951?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=6&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=7&offerId=60895eb352131c3c81b275f0
https://www.americanas.com.br/produto/59482106?pfm_carac=os%20mais%20procurados%20da%20categoria&pfm_index=7&pfm_page=product&pfm_pos=&pfm_type=vit_recommendation&DCSext.recom=RR_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_origem=rec_item_page.history-mars_TopVisitsCategory:P:1:&nm_ranking_rec=8&offerId=5c9e5a9bf216c95bdef44b60
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atendimento
4003-4848

canal de
vendas

cartão
americanas ame digital guia de

segurança
Americanas
Empresas

Americanas
Advertising

entregas e
devoluções

americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

mapa do site

Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar. acessibilidade saiba maismais informações
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https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento
https://www.americanas.com.br/hotsite/compre-pelo-telefone
https://www.americanas.com.br/hotsite/home-cartao-americanas?chave=fin_hm_ft_0_3_cartao_acom
https://www.amedigital.com/?q=ame
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2507 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBE

Senhora Coordenadora,
 
Diante da informação da chefe da Seção SEIC (1054581)

a qual nos apresenta algumas especificações de Modelos de Guarda-
volumes, adquiridos em pesquisa de mercado1054599, sugerimos a
alteração no item 02 do Termo de Referência para a devida
adequação, com o fito de evitar possível fracasso no certame.

Dessa forma,  encaminho o presente para conhecimento e
deliberação.

 
Respeitosamente,

Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da SBE

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 02/05/2022, às 16:52, 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
1056577 e o código CRC 25E41E64.

0003389-20.2022.6.02.8000 1056577v3

Informação 2507 (1056577)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 33



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

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2022.
 
Senhora Chefe da SEIC,
 
Tendo em vista a orientação de V.Sa. segue o

anexo (1057618), com novas especificações do item 2 –
Armário em aço galvanizado com 8 compartimentos, com o
intuito de evitar possível fracasso no novo certame.

Na oportunidade, informo que não houve alteração
no Termo de Referência SBE (1046426) constante nos
presentes autos.

 
Atenciosamente,
 

Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 05/05/2022, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1057618 e o código CRC 970468BB.

0003389-20.2022.6.02.8000 1057618v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ITEM 01

 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA
PARA MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS.

 

ESPECIFICAÇÕES:

Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas, pintura eletrostática a pó (epóxi), 
na cor azul; suportes para rodas com 04 rodízios giratórios;

 

DIMENSÕES EXTERNAS:

ALTURA: 1100mm  X  PROFUNDIDADE: 500mm  X  LARGURA: 700mm

 

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para
menos.

 

 

ITEM 02

(01) UM ARMÁRIO EM AÇO GALVANIZADO COM 08 (oito) COMPARTIMENTOS

 

ESPECIFICAÇÕES: Guarda -Volumes em corpo único "inteiriço" fabricado com aço
galvanizado, com duas colunas e oito portas.

COMPOSIÇÃO:

Chapa galvanizada resistente à corrosão conforme exige a NBR 7008, com 4 pés
reguláveis.

Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia)

Dobras enroladas livre de arestas cortantes.

Fechaduras cilíndricas, chaves com segredos diferentes e com chaves reservas.
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Portas com aletas de ventilação.

Garantia mínima de 01 (um) ano.

 

DIMENSÕES DO ARMÁRIO: Largura: 700 mm; Altura: 1.820 mm; Profundidade: 450
mm

CORES: Corpo na cor cinza, portas na cor azul;

 

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais .

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 05/05/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 05/05/2022, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1057767 e o código CRC FF0AB167.

0003389-20.2022.6.02.8000 1057767v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ: 06.015.041/0001-38 - Inscrição Estadual: ISENTO
LISIANA CINTRA
seic@tre-al.jus.br
82 99301-0575 Ramal: 
MACEIO - AL

Emitido em: 11/04/2022. Impresso em:11/04/2022.

PROPOSTA COMERCIAL Nº 229604

Prezado Cliente,

Segue proposta comercial conforme solicitado.

A Nilko, atua há mais de 40 anos neste mercado e nosso compromisso é produzir armários, bancos e acessórios seguros,
resistentes, modernos e os mais duráveis da América Latina, Europa e EUA.

Garantimos aos nossos clientes que o investimento na compra dos Produtos Nilko é realizado uma única vez, pois nossos
armários e demais produtos de nossa linha, duram décadas.

Quando necessário, contamos com peças de reposição e assistência técnica permanente, realizada pelos próprios vendedores.

Nossa Garantia para a linha de Armários de Aço, é de 5 anos contra defeito de fabricação e contra corrosão se instalados com
pés elevados fabricados em aço inox. Contamos também com uma linha de Armários fabricados em ABS, material de
engenharia de alto impacto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

A Nilko é uma das únicas empresas no Brasil que utiliza na fabricação de seus armários chapas de aço galvanizado (maior
resistência a ferrugem), reforços nas portas e na estrutura, dobras enroladas livres de arestas cortantes, dobradiças reforçadas,
tinta anti-bactericida, anti-mofo e sem cheiro, oferecendo resistência, segurança e durabilidade muito acima dos armários
encontrados no mercado.

Contamos também com uma linha de armários guarda-volumes fabricados em ABS (material de engenharia de alto impacto)
que possuem em sua composição aditivo anti-bactericida, anti-microbiano (sem cheiro) e o aditivo UV que retarda a
degradação do produto, quando exposto a intempéries.

Nossos Armários foram testados nos principais laboratórios do Brasil e possuem certificações e laudos que atestam a sua
qualidade, segurança e durabilidade.

Agradecemos pelo interesse em nossos produtos e ficamos a disposição para demais esclarecimentos.
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ITEM 1- MS2604 - 1 unidades | Total de 8 portas
NK 2364 - ARMÁRIO ROUPEIRO PLÁSTICO ABS 

Armário roupeiro plástico ABS de alto impacto. Dimensões externas: 70 x 45 x 180cm
(LxPxA), portas com 45cm de altura;

• Fabricado em Abs de alto impacto, atendendo as normas da Anvisa, Rohs e UL;
• Textura Easy Clean, lavável (resistente a químicos);
• Proteção UV;
• Antimofo, antibactéria e sem cheiro;
• Livre de arestas cortantes (Mais resistência sem cortes - Hands Cut Free);
• Sapatas (pés plásticos) reguláveis para corrigir desníveis do piso;
• Sistema Safe Locker – Antifurto;
• Lingueta reforçada do fecho em alumínio de 3.0mm;
• Sistema exclusivo de ventilação vv 5.5 para as portas;
• Portas fixadas com eixos em alumínio 6351 e batentes de borracha;
• Tamanho compatível com capacete de motociclista;
• Atende a Norma Reguladora do Trabalho NR24;
• Sistema de fixação na parede;
• Ideais para ambientes agressivos a corrosão;
• 13 opções de cores para as portas;
• Cor do Corpo: BEGE.

Garantia de 5 (cinco anos):

Para defeitos de fabricação, pintura e/ou corrosão para armários fabricados em
alumínio, aço pré-zincado, aço inox ou plástico.

Garantia de 12 (doze meses):

Componentes eletroeletrônicos, eletromecânicos e fechos/fechaduras aplicadas em
nossos armários e Longarinas; salvo outra condição pré-estabelecida entre o
FORNECEDOR/FABRICANTE destes componentes e a empresa NILKO.

 

Cor das portas: AZUL
Fecho: FECHO CADEADO
Garantia: 5 anos
NCM: 94037000
Detalhes:

FECHOS DISPONÍVEIS SEM CUSTO ADICIONAL:

1- PADRÃO COM DUAS CHAVES E NUMERAÇÃO NO FECHO;

2- PITÃO PARA CADEADO.

VENTILAÇÃO NAS PORTAS - REDONDA VERTICAL 5.5.

 

UNITÁRIO R$ 2.459,1000 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL R$ 2.459,10 + IPI: 3,75%
FRETE R$ 0,00 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL C/IPI R$ 2.551,32
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ITEM 2- NK1512 - 2 unidades
NK 1512 - PÉ ELEVADO EM ABS

Pé elevado para armário Confeccionado em ABS de alto impacto com aditivos anti UV e
Nobac

Antigo MS1510

Garantia: 5 anos
NCM: 94039090
Detalhes:

DEVERÁ SER USADO UM CONJUNTO DE PÉS ELEVADOS PARA CADA COLUNA
COM 04 PORTAS DO ARMÁRIO PARA QUE O MESMO NÃO FIQUE DIRETAMENTE NO
CHÃO.

UNITÁRIO R$ 111,3000 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL R$ 222,60 + IPI: 3,75%
FRETE R$ 0,00 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL C/IPI R$ 230,95
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VALOR DOS PRODUTOS R$ 2.681,70

VALOR DO IPI R$ 100,56

VALOR DO FRETE DESTACADO R$ 0,00

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS R$ 2.782,26

FORMAS DE PAGAMENTO
BOLETO CARTAO DE CREDITO DEPOSITO

PRAZO DE PAGAMENTO
28DD

PRAZO DE EXPEDIÇÃO
30 dias úteis

FRETE
FOB

VALIDADE DA PROPOSTA
11/05/2022

Observações Frete:
FOB: Frete por conta do CLIENTE.
FRETE NÃO INCLUSO - EM MÉDIA 15% DO VALOR DA NOTA FISCAL.

Observações:
FRETE NÃO INCLUSO - EM MÉDIA 15% DO VALOR DA NOTA FISCAL.

DADOS PARA FATURAMENTO:
Nilko Tecnologia Ltda.
CNPJ: 75.086.785/0001-66 - Inscrição Estadual: 137.00423-29
Endereço: Avenida Maringá, 1900 Cidade: CEP: 83325-360

Sem mais, agradecemos a preferência e ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos;

Atenciosamente,

Maxwell Sá Mendonça
MAXWELL
79 99941-3264 / 79 99941-3264
/ maxwell.mendonca@nilko.com.br
www.nilko.com.br/armarios
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VIOLA MÓVEIS 
VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08  -  I.E.: 90.845.970-98 
Rua  Francisco Escorsin, n.º 1256 cep.87.570-000 – Francisco Alves (PR) – Fone:( 44)9.9844-8477 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

 

                       FORMULÁRIO DE PROPOSTA REAJUSTADA 

                                    
 
                       PROPOSTA DE PREÇO REAJUSTADA 
 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 13/2021 
PROCESSO SEI: 23411.001576/2021-91                                  
 

Razão Social: VIOLA MIX MOVEIS EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08       Inscrição Estadual: 90.845.970-98 

Rua:   FRANCISCO ESCORSIN,1256       Bairro: :CENTRO    
Cidade: FRANCISCO ALVES   Estado:PR  CEP: 87.570-000        

Contato/Representante legal:EMANUELE APARECIDA ALVES DA CRUZ 

RG: 13.914.429-5 SSP/PR CPF: 109.539.759-16 

Fone/Fax:(44)9 9844-8477        E-mail: violamoveis@hotmail.com 

Dados para pagamento:    Banco: BRADESCO Agência:1314-5  Conta:3615-3 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 

MODELO 

FABRICANTE 

UNID VALOR 

UNIT. 

QU

ANT

. 

VALOR 

TOTAL 

12 ARMÁRIO COM ESTRUTURA E PORTAS EM ABS NATURAL DE 
ALTO IMPACTO COM 8 COMPARTIMENTOS, 
 ATENDENDO AS NORMAS ANVISA, ROHL E UL 
QUANTO A QUALIDADE DO PRODUTO,  
COM VENTILAÇÃO NA PARTE TRASEIRA 
DO ARMÁRIO, DOBRADIÇAS INTERNAS À ESTRUTURA DO 
ARMÁRIO, FECHADURAS TIPO TAMBOR COM DUAS CHAVES 
OU PITÃO PARA CADEADO, 
COM SAPATAS NIVELADORAS, PÉS DESLIZADORES USADOS 
PARA APOIAR E NIVELAR.  CORES DIVERSAS: CORPO NA COR 
BEGE,  PORTAS NAS CORES BRANCO, BEGE, CINZA, AZUL 
CLARO, VERDE CLARO, AZUL, VERDE, AMARELO, LARANJA, 
ROSA, VERMELHO, PRETO E TRANSPARENTE, 
 DIMENSÃO APROXIMADA DO ARMÁRIO: 
 70 X 46 X 183 CM (L X P X A), DO 
COMPARTIMENTO: 35 X 45 X 44 CM (L X P X A). SUPORTE DE 
APROXIMADAMENTE 25 KG POR COMPARTIMENTO 

NILKO 

NK2364 

NILKO 

UN R$ 
3.000,00 

06 R$ 

18.000,00 

16 ARMÁRIO SUPERIOR PARA LABORATÓRIO EM MDF 
HIDROFÓBICO SEM VIDRO, DIMENSÕES: 
COMPRIMENTO: 200 CM, LARGURA: 40 CM, ALTURA: 
60 CM, APENAS PORTAS, SEM VIDRO. 01 PRATELEIRA 
INTERNA CENTRALIZADA E REMOVÍVEL. ARMÁRIO 
PARA LABORATÓRIO EM MDF HIDROFÓBICO ULTRA 

PRÓPRIA 

PRÓPRIO 

PRÓPRIA 

UN R$ 
1.300,00 

02 R$2.600,00 
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VIOLA MÓVEIS 
VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08  -  I.E.: 90.845.970-98 
Rua  Francisco Escorsin, n.º 1256 cep.87.570-000 – Francisco Alves (PR) – Fone:( 44)9.9844-8477 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

 

RESISTENTE A UMIDADE, LAMINADA MELAMÍNICO 
TEXTURIZADO NA COR 
BRANCO OU CINZA CLARO, ESPESSURA 18 MM COM 
ACABAMENTO EM TODAS 
AS FACES, PUXADOR PERFIL PVC (COR A DEFINIR NO 
MOMENTO DA COMPRA). 
ACOMPANHA ENTREGA E INSTALAÇÃO. 

20 BANCADA PARA LABORATÓRIO COM TAMPO EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA 
COM BORDAS ARREDONDADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 X 
0,90 (C X L) 
E ESPESSURA DE 0,2 CM. ESTRUTURA DE APOIO PARA TAMPO DE 
GRANITO 
CONSTRUÍDO EM FERRO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR AZUL, 
SENDO: 6 PÉS 
RETANGULARES 3 CM X 5 CM (ESPESSURA) E 1 M DE ALTURA. NA 
PARTE 
SUPERIOR, RENTE AO TAMPO, ESTES PÉS DEVERÃO TER BARRAS DE 
LIGAÇÃO 
NAS DIMENSÕES DO COMPRIMENTO E DA LARGURA. NA PARTE DE 
BAIXO, 
APROXIMADAMENTE A 30 CM DO CHÃO, NA DIMENSÃO DA 
LARGURA, OS PÉS 
DEVERÃO TER BARRAS DE LIGAÇÃO. TAMBÉM NA PARTE DE BAIXO, 
APROXIMADAMENTE A 30 CM DO CHÃO, NA DIMENSÃO DO 
COMPRIMENTO, 
DEVERÁ HAVER UMA BARRA DE LIGAÇÃO LOCALIZADA NO CENTRO 
DA 
BANCADA, DE FORMA QUE EVITE ACIDENTES COM A CANELA DOS 

ESTUDANTES. 

PRÓPRIA 

PRÓPRIO 

PRÓPRIA 

UN R$ 
3.900,00 

01 R$3.900,00 

27 BANQUETA EM AÇO INOX ESMALTADO COM ASSENTO GIRATÓRIO 
REDONDO DE 
30 CM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX E ACABAMENTO 
POLIDO. PÉS COM 
PONTEIRA DE BORRACHA. ALTURA MÍNIMA DE 47 CM, ALTURA 
MÁXIMA DE 65 
CM. 

PRÓPRIA 

PRÓPRIO 

PRÓPRIA 

UN R$ 390,00 308 R$120.120,00 

60 MESA DE ESCRITÓRIO (DIRETOR) FABRICADA COM MDP DE ÓTIMA 
QUALIDADE 
E REVESTIDA EM BP PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO 
COM AS 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 150 X 75 X 80 CM, COM A COR A SER 
DEFINIDA 
NO MOMENTO DO EMPENHO/AQUISIÇÃO. 

PRÓPRIA 

PRÓPRIO 

PRÓPRIA 

UN R$ 
590,00 

02 R$1.180,00 

91 SUPORTE MONITOR DE VÍDEO COM 02 GAVETAS, EM MADEIRA, 
DIMENSÕES 
APROXIMADAS: 26 X 39 X 12 CM , CORES DIVERSAS, A DEFINIR NO 
ENVIO DA 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, BEM COMO A QUANTIDADE DE 

CADA COR. 

PRÓPRIA 

PRÓPRIO 

PRÓPRIA 

UN R$ 78,00 26 R$2.028,00 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA READEQUADACOM OS ITENS VENCEDORES 
R$147.828,00(CENTO E QUARENTA E SETE MIL,OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS) 
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VIOLA MÓVEIS 
VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08  -  I.E.: 90.845.970-98 
Rua  Francisco Escorsin, n.º 1256 cep.87.570-000 – Francisco Alves (PR) – Fone:( 44)9.9844-8477 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

 

 O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta ) dias corridos, contados 

da data da abertura da licitação. 

Declaramos também que estamos de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas asobrigações e 

responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 

Garantia contra defeitos de fabricação será de 12(doze)meses. 

 

FRANCISCO ALVES-PR, 15  de  JUNHO   de 2021. 
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https://www.nilko.com.br/armarios/pt/produto/nk-2364-armario-de-plastico-08-portas-
modulos-simples-nilko/ 

NK 2364 – ARMÁRIO DE PLÁSTICO ABS  08 PORTAS – MÓDULOS  
 

 

Descrição 

Guarda-volumes de plástico – 08 portas 

A linha de Armários Plásticos ABS  Nilko foi criada para levar mais resistência, durabilidade e 

flexibilidade para seus ambientes. Com produtos que atendem às normas NR 24, têm 

compartimentos que permitem a separação entre roupa suja e limpa. Cada módulo possui um 

design impecável, bandejas móveis e práticas, além de sistema de ventilação eficiente. E tudo 

isso com 5 anos de garantia, que só a Nilko oferece. 

A linha de Armários em ABS de alto impacto Nilko veio para revolucionar o mercado. 

Exclusivo processo de fabricação com aditivos anti UV e NOBAC, que oferecem maior 

proteção contra os raios solares e mantém o produto sem cheiro, livre de mofo e bactérias 

(Proteção 3 em 1).Dotados de fechadura ou pitão para cadeado. 

Locais úmidos, com maresia ou que precisam de constante higienização com produtos químicos 

são ideais para receber esta linha.                                                                                               

FLATPACK – A linha de Armários Plásticos Nilko possui um sistema exclusivo de encaixe, 

fácil de montar transportar e armazenar em uma embalagem compacta 

Informação adicional 

Largura 
70 cm 

Altura 
180 cm 

Profundidade 
45 cm 
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VIOLA MÓVEIS 
VIOLA MIX MÓVEIS - EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08  -  I.E.: 90.845.970-98 
Rua  Francisco Escorsin, n.º 1256 cep.87.570-000 – Francisco Alves (PR) – Fone:( 44)9.9844-8477 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

E-mail: violamoveis@hotmail.com 

 

                                                      DECLARAÇÃO 
 
                                                               ANEXO IV 
 
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 13/2021 
PROCESSO SEI: 23411.001576/2021-91 
 
 
Razão Social: VIOLA MIX MOVEIS EIRELI 

CNPJ: 36.953.803/0001-08 Inscrição Estadual: 90.845.970-98 
Rua: FRANCISCO ESCORSIN,1256 Bairro: :CENTRO 
Cidade: FRANCISCO ALVES Estado:PR CEP: 87.570-000 
Contato/Representante legal:EMANUELE APARECIDA ALVES DA CRUZ 

RG: 13.914.429-5 SSP/PR CPF: 109.539.759-16 
Fone/Fax:(44)9 9844-8477  E-mail: violamoveis@hotmail.com 

Dados para pagamento:  Banco: BRADESCO Agência:1314-5 Conta:3615-3 
 
Declara para os devidos fins, que: Concorda com minuta da Ata de Registros de Preços do 
Pregão Eletrônico SRP nº 13/2021 do IFPR, e a mesma será recebida após aassinatura do 
Instuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Que a proposta definiva 
(preços registrados) fará parte da Ata de Registro de Preço como Anexo I da mesma; 
Assume o compromisso de receber as Autorizações de Fornecimento e Empenhos pelo e-

mail instucional email da empresa @:violamoveis@hotmail.com, 

concordando que não sendo confirmado o recebimento do e-mail, o IFPR considerará 
como recebido, iniciando a contagem do prazo deentrega; Assume o compromisso de 
avisar o IFPR quando houver mudança de e-mail 

 

 

FRANCISCO ALVES-PR, 15  de  JUNHO   de 2021. 
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     (avalie este produto!)

ÓTIMA HORA PARA COMPRAR
PREÇO COM 21% 06 : 09 : 30 . 545

Vendido e entregue por Loja do Mecânico

De: R$ 3.535,25

R$2.543,32 já com 10% de desconto

à vista no Pix ou em 1x no cartão de crédito

R$ 2.825,91
Em até 12x de R$ 235,50 sem juros no cartão

ver mais formas de pagamento 
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ver mais formas de pagamento 

1



 Comprar
 Ganhe 318 G-points.

 Programa de Afiliados. saiba mais

 PRONTA ENTREGA

Consultar prazo e valor do frete

ex: 12345-789

Armários Roupeiros resistentes e estão disponíveis em diferentes combinações de
compartimento e pratileiras. 

- Comprimento: 640 mm 
- Largura: 500 mm 
- Altura: 1740 mm 

- 8 portas 
- 8 prateleiras fixas 
- Fechadura com chave 
- 4 pés niveladores 
- Peso: 47,8 kg 

- Garantia: 6 Meses 

- Marca: Marcon

Ref.: AM-65

Marca.: MARCON

*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor

CEP

Descrição do Produto
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ACESSE NOSSO APP

TELEVENDAS: 11 3508-9979

Entre |  Cadastre-se
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras. 

Razão Social: GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A. CNPJ: 29.302.348/0001-15 - Matriz: Avenida Alagoas, 1193, Jardim Paulista - Franca-SP -
14401-402

Copyright © 2000-2022 GurgelMix - Todos os direitos reservados.
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Casa, Móveis e Decoração Móveis para Casa Móveis de Armazenamento Armários Armários para EscritórioVoltar à lista

Outros produtos semelhantes

Características principais

Marca WTEC

Modelo Guarda Volumes 8 Portas

Cor
Cinza

Garantia

Compra Garantida com o Mercado 

Receba o produto que está esperando o
devolvemos o seu dinheiro

Garantia da loja

Garantia do vendedor: 90 dias

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Pague em até 12X sem juros!

Boleto parcelado em até 12x

Cartões de crédito

Novo

Armário Guarda Volumes
Multiuso Duplo 8 Portas
Locker

em 12x R$ 28058 sem juros

Ver os meios de pagamento

Estoque disponível

Processamos pagamentos e envios
Mercado Livre

Compre de forma rápida e segura c
conta.

Saiba mais

Compra Garantida, receba o produt
esperando ou devolvemos o dinhei

Você acumula 841 pontos no progra
benefícios do Mercado Livre.

R$ 3.367

Frete grátis
São Paulo, São Paulo

Ver custos de envio

Quantidade: 1 unidade (4 disponív

Comprar agora

Ver loja

Prendedor Fixador Para Portas
Magnético (6 Unidades)

12x R$ 19

R$198 5% OFF55

25

Prendedor Fixador Para Portas
Magnético 2 Unidades

R$50 5% OFF25

Prendedor Fixador Para Portas
Magnético ( 3 Unidades)

12x R$ 7

R$74 5% OFF95

27

Digite aqui o que procura...
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Altura x Largura x
Profundidade

162 cm x 82 cm x 25 cm

Outras características

Material: Aço Quantidade de portas: 0

Quantidade de prateleiras: 5

Descrição

ARMÁRIO CAPACETE DUPLO 8 PORTAS - Código: 16524 

DESCRIÇÃO 

O Armário Capacete Duplo é um armário guarda-volume em aço no tamanho
adequado para acomodar um capacete padrão por porta. 

Especificações do Produto 

Largura: 700mm 
Altura: 1850mm 
Profundidade: 450mm 
Peso: 38,6kg 

SKU: 19366 

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento
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CATEGORIAS EM DESTAQUE

Inscreva-se
Receba promoções no seu e-mail!

Nome

Digite seu nome

Email

Digite seu e-mail

CONHEÇA A ISMAFER

Conheça a IsmaferConheça a Ismafer

INSTITUCIONAIS

ATENDIMENTO

AJUDA E SUPORTE

FORMAS DE PAGAMENTO

CADASTRAR
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R. A. MARTINS BORGES | CNPJ 08.492.961/0003-34

© Todos os direitos reservados. Eventuais promoções, decontos e prazos de pagamento expostos aqui são válidos apenas para compras no Mercado Shops. As fotos, textos e layout aqui veiculados

são de propriedade da Loja. Proibida a veiculação sem nossa autorização.

Cotação - Ismafer (1059961)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 57

https://www.facebook.com/ismafer.com.br
https://www.instagram.com/ismafer.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCJaKwEDAat9P2XP956ogrCA
https://benova.ag/?utm_source=ismafer&utm_medium=banner&utm_campaign=Logo%20Benova%20Clientes
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511972446074&text=Ol%C3%A1%21+estou+na+loja+Ismafer+Ferramentas+e+gostaria+de+mais+informa%C3%A7%C3%B5es.
https://www.ismafer.com.br/p/contato
https://myaccount.mercadolivre.com.br/purchases/list#menu-user
https://www.ismafer.com.br/gz/cart


Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

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

Item 1: Carrinho - Transporte de livros

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.710,90R$ 1.710,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Objeto:Objeto: Pregão eletrônico SISRP Nº.: 22/2021 - aquisição de carrinho de transporte e

carrinhos de coleta de resíduos (limpeza) para atender demandas da UFRN, pelo

período de 12 (doze) meses..

Descrição:Descrição: Carrinho transporteCarrinho transporte - Carrinho transporte, material: aço inoxidável, tratamento

superficial: pintura epóxi, altura: 120 cm, largura: 50 cm, quantidade rodas: 4

giratórias, tipo: 3 bandejas, características adicionais: tratamento antiferruginoso

por fosfatização, comprimento: 70 cm, aplicação: transporte de livros, cor: cinza

CatMat:CatMat: 383412383412 - CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO

SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, ALTURA:120 CM, LARGURA:50 CM, QUANTIDADE

RODAS:4 GIRATÓRIAS, TIPO:3 BANDEJAS, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS:TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO,

COMPRIMENTO:70 CM, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE LIVROS, COR:CINZA

Data:Data: 06/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:222021 / UASG:153103

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/12/2021 11:54

Homologação:Homologação: 14/12/2021 12:29

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

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

Relatório gerado no dia 05/05/2022 17:57:29  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 05/05/2022 17:57:29  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Carrinho - transporte livros

Pesquisa realizada entre 28/04/2022 16:43:00 e 28/04/2022 16:44:17Pesquisa realizada entre 28/04/2022 16:43:00 e 28/04/2022 16:44:17

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 PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) Carrinho - Transporte de livros 3 2 Unidades R$ 2.472,51 (un) - R$ 2.472,51 R$ 4.945,02

Valor Global:Valor Global:   R$ 4.945,02R$ 4.945,02

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 2.472,51 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 2.472,51 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 2.472,51

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

2 Unidades Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas, pintura eletrostática a pó (èpoxi), na cor azul; suportes para rodas com 04 rodí

zios giratórios; ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X LARGURA: 700mm

Relatório gerado no dia 05/05/2022 17:57:29 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcCjzyl4hzKopaITvmEwYFWZKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcCjzyl4hzKopaITvmEwYFWZKh1PJz7Zulg%253d 1 / 3
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

19.717.870/0001-04

* VENCEDOR *

KIENTRO BRASIL LTDA R$ 1.710,90

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.821,63R$ 2.821,63

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro 

Campus São Gonçalo

Objeto:Objeto: Aquisição de mobiliário para atender aos ambientes administrativos e

educacionais do Campus São Gonçalo do IFRJ, conforme condições,

quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e

entidades participantes.

Descrição:Descrição: Carrinho transporteCarrinho transporte - CARRINHO PARA LIVROS Carrinho para transporte de

livros, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem

arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento

químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema

eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Sendo 02 (duas)

estruturas tubulares em aço 20x20mm com parede de 1,20mm de espessura;

semi-fechadas com chapa nº 16 (1,5mm) com 09 fendas de 2,8 cm de altura por

10,5 cm de largura cada.03 (três) níveis de bandejas confeccionadas em chapa

nº 20 (0,90mm), sendo duas superiores inclinadas com divisória central e 01

(uma) inferior plana, medindo 490mm de largura e 490mm de comprimento,

unidas a estrutura do carrinho através de solda.02 (dois) suportes para rodas

confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm), com 04 (quatro) rodízios giratórios

com roda de 3” de diâmetro. Capacidade total de carga: 100 kg. Dimensões:

Altura: 1,05 metros, Largura: 53 cm, Comprimento: 53 cm.

CatMat:CatMat: 150383150383 - CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO TRANSPORTE

Data:Data: 16/11/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:158487

Lote/Item:Lote/Item: /39

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 13

Unidade:Unidade: Metro quadrado

UF:UF: RJ

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

12.991.409/0001-04

* VENCEDOR *

BALI COMERCIAL LTDA R$ 2.821,63

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.885,00R$ 2.885,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,

JUNTAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT.

Descrição:Descrição: CARRINHO - CONFECCIONADO EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO,CARRINHO - CONFECCIONADO EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO,

PARA TRANSPORTE DE LIVROS,COM 04 (QUATRO) RODIZIOS GIRATORIOSPARA TRANSPORTE DE LIVROS,COM 04 (QUATRO) RODIZIOS GIRATORIOS

DE 3 POLEGADAS DE 3 POLEGADAS DE DIAMETRO,COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DEDE DIAMETRO,COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE

TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE)TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE)

E PINTURA ATRAE PINTURA ATRA - CARRINHO - CONFECCIONADO EM ACO DE BAIXO TEOR DE

CARBONO, PARA TRANSPORTE DE LIVROS,COM 04 (QUATRO) RODIZIOS

GIRATORIOS DE 3 POLEGADAS DE DIAMETRO,COM ACABAMENTO PELO

SISTEMA DE TRATAMENTO QUIMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E

FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVES DE SISTEMA ELETROSTATICO A PO, COM

CAMADA MINIMA DE TINTA DE 70 MICRAS,COR TEXTURIZADA,MEDINDO

(530,00 X 530,00 X 1050,00)MM (L X P X H)

Data:Data: 12/01/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Presencial

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 1116011-14-12-2021

Lote/Item:Lote/Item: 1/16

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade:

UF:UF: MT

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

00000000000012

* VENCEDOR *

OLMI INFORMATICA LTDA R$ 2.885,00

Relatório gerado no dia 05/05/2022 17:57:29 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcCjzyl4hzKopaITvmEwYFWZKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcCjzyl4hzKopaITvmEwYFWZKh1PJz7Zulg%253d 2 / 3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
 
Trata-se de aquisição de 02 (dois) carrinhos para

transporte de livros em biblioteca e 01 (um) armário guarda-
volumes, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e Anexo - 1046426 e 1057767.

 
Para tanto, buscamos na plataforma banco de

preços contratações com objeto semelhante, formalizadas em
até 180 (cento e oitenta) dias - 1059967. Para o item
"armário", foi necessário ampliar a busca em páginas
eletrônicas de lojas especializadas, resultando em um valor
total estimado de R$ 8.460,10 (oito mil quatrocentos e
sessenta reais e dez centavos), a seguir.

 

Item Material Qtde CATMAT Valor
Unitário Total

1

Carrinhos para uso
em ambiente de
biblioteca para

movimentação de
livros

2 347393 R$
2.993,79

R$
5.987,59

2
Armário em aço
galvanizado com

08
(oito) compartimentos

1 150033 R$
2.472,51

R$
2.472,51

Valor Total  R$ 8.460,10
 

ARMÁRIO EM AÇO GALVANIZADO
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COM 08 (oito) COMPARTIMENTOS
Empresa Valor

Nilko - 1059860 R$ 2.782,26
IFAL - 1059926 R$ 3.000,00

Loja do Mecânico - 1059957 R$ 2.825,91
Ismater - 1059961 R$ 3.367,00

Valor médio R$ 2.993,79
 
Desta forma, considerando contratações similares

previstas para este exercício, sugerimos, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada
pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 06/05/2022, às 11:04, 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
1059970 e o código CRC 8B6A318C.

0003389-20.2022.6.02.8000 1059970v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de 02 (dois)

carrinhos para transporte de livros e 01 (um) armário guarda-
volumes para a Seção de Biblioteca e Editoração, de acordo com o
Termo de Referência SBE 1046426.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 1051791, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 1059970.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, para para elaboração da
minuta do instrumento convocatório, em atendimento do artigo 4º,
Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, com consequente
remessa à AJ-DG para a competente análise.

 
Concomitantemente, à COFIN para realização da reserva

de crédito.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 06/05/2022, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1060584 e o código CRC 90030B84.

0003389-20.2022.6.02.8000 1060584v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.
À SGO, para reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 06/05/2022, às 12:01, 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
1060635 e o código CRC 2E085E3C.

0003389-20.2022.6.02.8000 1060635v1
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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 maio de 2022.
À SLC,
 
Revendo os valores constantes do Despacho SEIC -

 1059970, retificamos os valores unitários estimados para os
itens, passando a valer os constantes da tabela abaixo:

Item Material Qtde CATMAT Valor
Unitário Total

1

Carrinhos para uso
em ambiente de
biblioteca para

movimentação de
livros

2 R$
347.393,00

R$
2.472,51

R$
4.945,02

2
Armário em aço
galvanizado com

08
(oito) compartimentos

1 R$
150.033,00

R$
2.993,79

R$
2.993,79

Valor Total R$ 7.938,81
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/05/2022, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1061521 e o código CRC 3FD7D32A.

0003389-20.2022.6.02.8000 1061521v1
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 10/05/2022, 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
1062612 e o código CRC 0D708B29.

0003389-20.2022.6.02.8000 1062612v2
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 10/05/2022, 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
1062613 e o código CRC CF59C1D7.

0003389-20.2022.6.02.8000 1062613v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 130/2022 - RO 571
PE 131/2022 - RO 572

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 10/05/2022, 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
1062614 e o código CRC D648E3CB.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222 
  

MINUTA 
 

PROCESSO Nº 0006489-17.2021.6.02.8000 
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 contratação 
de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de manutenção elétrica 
preventiva e corretiva, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as 
Eleições 2022, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração 
desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, 
de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por 
meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
prestação, de forma não contínua, de serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva, 
nos locais de votação e outros, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral 
durante as Eleições 2022, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus 
anexos. 
 
2 – DA VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até o dia 
31 de dezembro de 2022, considerando o prazo estipulado para pagamento. 
  
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
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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;  

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;  
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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 serviços sejam prestados 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 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

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

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

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

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
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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 dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas duas casas 

após a vírgula; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações 

constantes nos anexos deste Edital;  

c) Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;  

d) Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias à prestação 

contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e trabalhistas;  

e) Demonstrativo de Cálculos de Homem/Hora e Serviços Elétricos, a ser preenchida conforme 

modelo constante no Anexo II. 

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do recolhimento 
das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e 
Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 13 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão cotar esses 
itens, sob pena de desclassificação. 

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

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação.  

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

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

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

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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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 (valor do 1º turno + valor do 2º 
turno). 
 
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 
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àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até 

o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

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

prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

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

sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

eletrônico utilizado para divulgação.  

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

seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

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

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

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

acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

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

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

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
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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$ 129.628,79 (cento e vinte e nove 
mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 118.499,60 (cento e 
dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) para o 1º Turno e, R$ 
11.129,19 (onze mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos) para o 2º Turno, se 
houver, e que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido, também, em relação a cada item 
que compõe as Planilhas preenchidas pela licitante conforme modelos disponíveis no 
Anexo II e IV, tendo como critério os valores disponíveis nas planilhas constantes no 
Anexo VII.  

 

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 serviço ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
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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 III. 
 
8.8.          Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

7.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

seja sócio majoritário. 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 
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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. 

 

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. 
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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); 
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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 Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

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

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

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

regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 

os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição 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. 
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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. 

9.10.3. Qualificação técnica: 

9.10.3.1. Para comprovar a qualificação técnica, os interessados deverão apresentar: 

9.10.3.1.1. 1 (um), ou mais, atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em 
nome do licitante (técnico-operacional), expedido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico (CAT), que 
comprove(m) a execução para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas 
privadas, do seguinte serviço: 

9.10.3.1.2. Execução de obra/serviço de manutenções elétricas prediais de baixa 
tensão. 

9.10.3.1.3. Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades de 
eletricista. 

9.10.3.2. A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8.666/93 e visa 
evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços 
compatíveis com o objeto deste Edital. Como o objeto da contratação deste Edital se limita à 
manutenção elétrica de baixa tensão dos locais de votação, porém com área de 
abrangência em todo o Estado de Alagoas, a exigência de comprovação de capacitação 
técnico-operacional foi relacionada ao aspecto qualitativo dos serviços necessários e 
descritos na contratação pretendida, não havendo, no entendimento desta unidade técnica, 
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possibilidade de se estabelecer uma métrica, para a referida contratação, nem tão pouco 
eleger parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do 

certame;  

b)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da 

contratação e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de 

validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e 

Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 

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: 

b) 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. 

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

pagamento; 

d) conter a descrição do item ofertado; 

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

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
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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.  
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11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

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

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

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

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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. 
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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 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazo de pagamento, em conformidade com este edital. 
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 
 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento 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. 
 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, 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 GARANTIA CONTRATUAL. 
 

16.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar uma 
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 
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16.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais 
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 
 
16.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
16.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações 
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades 
pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
16.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
16.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a 
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, 
se for o caso. 
 
16.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 16.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 
atenderá ao disposto no item 16.6., caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
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; 
 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 
c) apresentar documentação falsa; 
 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
 
f) não mantiver a proposta; 
 
g) falhar na execução do contrato; 

 
h) fraudar a execução do contrato; 
 
i) comportar-se de modo inidôneo; 
 
j) declarar informações falsas; e 
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k) cometer fraude fiscal. 
 
17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 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 destas faltas, aplicar outras mais 
severas;  
 
b) multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, por 
local de prestação de serviços, na forma dos itens 18.1 e 18.2 do Termo de Referência, por 
ocorrência, sendo considerada como tal o atraso de até duas horas do início das atividades 
previstas; 
 
c) multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, por 
local de prestação dos serviços, na forma dos itens 18.1 e 18.2 do Termo de Referência, por 
ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) 
do inicio das atividades previstas; 
 
d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 
por local de prestação dos serviços, na forma dos itens 18.1 e 18.2 do Termo de Referência, 
por ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 
(seis) do inicio das atividades previstas 
 
e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 
total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo esta última quando 
o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das ocorrências de 
atrasos em toda a contratação, por dia e local de prestação dos serviços; 
 
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando a 
inexecução contratual causar transtorno às Eleições 2022. 
 

17.4.1.  As sanções previstas nos itens “f” e “g” poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa. 

17.5.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
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17.6.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) 
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.7.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se 
o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
17.8. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente poderá 
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos reais e comprovados. 
 
17.9. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que 
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

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

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

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

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

 
17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 
Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
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18 - DO PAGAMENTO  
 

18.1. Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes 
condições: 
 

18.1.1. Os pagamentos serão feitos mediante apresentação de nota fiscal/fatura após o 
encerramento de cada turno das eleições de 2022, correspondendo aos serviços 
contratados e efetivamente prestados, em duas etapas, sendo 30% em até 10 dias após a 
conclusão dos serviços em cada turno de votação e 70% após a apresentação, pela 
Contratada, de relatório de recebimento de serviços colhidos durante a execução de cada 
etapa, junto aos Cartórios Eleitorais, na forma do anexo V,  além de apresentação de Termo 
de Recebimento Provisório  e Nota de Liquidação e Pagamento, estes últimos a cargo da 
fiscalização e gestão formalmente designada pelo TRE-AL (atestação geral dos serviços 
pelos fiscais do Cartório e pelos gestores do contrato, na forma dos anexos I e II da Instrução 
Normativa TRE-AL nº 07/2021 (0912857). 

18.1.2.  A empresa contratada deverá apresentar junto com a nota fiscal/fatura as certidões 
de regularidade exigidas na contratação, sendo no mínimo, certidão negativa RFB/PFN, 
certidão negativa do TST, Certidão de Regularidade do FGTS e certidão negativa do 
município da sede da empresa contratada. 

18.1.3. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas 
fiscais; 

18.1.4 Não será admitido pagamento antecipado; 

18.1.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas 
pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS; 

18.1.6. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma acima. 

18.2. Havendo atraso no pagamento, provocado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor 
devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de 
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação 
das seguintes formulas: 

 

I = (TX/100) 
         365 
 
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 em atraso; 
I= Índice de atualização financeira 
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual. 
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18.5. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os 
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso 
de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem 
deu causa. 
 
18.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes à 
indisponibilidade ou não realização dos serviços, considerando o tempo que durar ou a área 
que não os recebeu. 
 
18.7. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.8. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.9. O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.10. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma acima.  
 
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° 167864 (Pleitos Eleitorais) - 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. O contratante observará as obrigações constantes da Cláusula Sétima da minuta 
do contrato - Anexo V deste edital. 
 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
22.1. A contratada observará as obrigações constantes da Cláusula Sexta da minuta do 
contrato – Anexo V deste edital. 
 

22- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  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 
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despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

22.5.  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.  

22.6. 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. 

22.7.  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. 

22.8. 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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.10. 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. 
 
22.11. 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. 
 
22.12. 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. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Projeto Básico; 
ANEXO II – Demonstrativo de Cálculo de Homens/Horas de Serviços Elétricos; 
ANEXO III - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO IV – Resumo de Preços de Proposta; 
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ANEXO V – Relatório Setorial de Prestação de Serviços; 
ANEXO VI - Minuta de Contrato; 
ANEXO VII - Planilhas Preenchidas. 
 
22.14. 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 Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I 
 

               TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELEIÇÕES 2022. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de 
forma não contínua, de serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nos locais de 
votação e outros, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 
2022. 

 2. Quantidades e especificações 

Conforme Projeto Básico e demais Anexos. 

 3. Valor Estimado da contratação 

(Pesquisa a cargo da COMAP) 

 4. Justificativa 

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de energia 
elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim, compreensíveis dificuldades 
técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso público, tais como escolas e ginásios. 

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de profissionais expert em 
manutenção elétrica em todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas 
eletrônicas e à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que 
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em momento 
prévio, para vistoria e correções na área de abrangência. 

 5. Classificação Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

 6. Gestão e fiscalização 

Gestão contratual: Seção de Manutenção e Reparos - SMR. 

Fiscalização: NAT’S e Chefes dos Cartórios Eleitorais. 

 

Maceió, 13 de setembro de 2021. 

 

Responsável pela proposição do Termo de Referência: 

 

Marcos André Melo Teixeira 

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos 
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ANEXO I-A 

Projeto Básico 

1. Objeto 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELEIÇÕES 2022. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de 
forma não contínua, de serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nos locais de 
votação e outros, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 
2022 

2. Finalidade 

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de energia 
elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim, compreensíveis dificuldades 
técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso público, tais como escolas e ginásios. 

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em todos os 
Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e à coleta dos votos, 
com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que venham a ocorrer nas seções 
eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em momento prévio, para vistoria e correções 
na área de abrangência. 

  

3. Estratégia de Contratação 

Sugere-se que a modalidade licitatória utilizada seja o pregão eletrônico, tipo menor preço. 

  

4. Especificações dos serviços 

4.1 A empresa contratada desempenhará as atividades de verificação, de substituição e de 
correção dos seguintes componentes: 

 tomadas elétricas; 

 disjuntores; 

 interruptores; 

 lâmpadas; 

 fiação elétrica. 

4.2 É importante salientar que os materiais elétricos, a serem eventualmente 
substituídos nos locais de votação, serão fornecidos pelo TRE/AL, ao passo que as 
ferramentas e demais itens necessários ao desempenho das atividades dos eletricistas 
estarão sob a responsabilidade da empresa a ser contratada, a qual deverá fornecer aos 
profissionais (i) as ferramentas de trabalho, tais como: alicate universal, alicate de 
corte, estilete, chaves de fenda, chave philips ou chave estrela, chave neon (teste), 
amperímetro etc, bem como (ii) todos os equipamentos de proteção individual 
(EPIs) indispensáveis à segurança dos eletricistas, a exemplo de óculos de segurança, 
capacetes de proteção, luvas isolantes etc, assim como (iii) todos os equipamentos de 
proteção individual (EPI's), em decorrência da Pandemia da COVID-19, a exemplo de 
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álcool em gel 70º, face shield e máscaras descartáveis etc, em atendimento as 
prescrições da Resolução CNJ nº 322/2020, art. 5º, I, combinada com as prescrições da 
Cartilha de Retomada ao Trabalho (0750877) elaborada pela AAMO, tudo em 
conformidade com a legislação e a norma regulamentadora vigentes.  

  

5. Qualificação 

5.1 Para comprovar a qualificação técnica, os interessados deverão apresentar: 

5.1.1 (um), ou mais, atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome do licitante 
(técnico-operacional), expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 
respectiva certidão de acervo técnico (CAT), que comprove(m) a execução para órgão ou entidade 
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou 
ainda, para empresas privadas, do seguinte serviço: 

5.1.1.1. execução de obra/serviço de manutenções elétricas prediais de baixa tensão. 

5.1.2 Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades de eletricista. 

A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 
8666/93 e visa evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na 
execução de serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência. Como o 
objeto da contratação deste termo de referência limita-se à manutenção elétrica de 
baixa tensão dos locais de votação, porém com área de abrangência em todo o Estado 
de Alagoas, a exigência de comprovação de capacitação técnico-operacional foi 
relacionada ao aspecto qualitativo dos serviços necessários e descritos na contratação 
pretendida, não havendo, no entendimento desta unidade técnica, possibilidade de se 
estabelecer uma métrica, para a referida contratação, nem tão pouco eleger parcelas 
de maior relevância técnica e de valor significativo. 

6. Local de apresentação 

Sede dos Cartórios Eleitorais. 

  

7. Deslocamento 

Os profissionais disponibilizados pela contratada poderão ser deslocados entre os diversos Locais 
de Votação e Municípios da área de abrangência da Zona Eleitoral e, na etapa de suporte aos 
NATs, na respectiva área de abrangência de cada NAT. 

  

8. Horário de trabalho dos Profissioanais a serem disponibilizados pela empresa contratada 

Etapa de suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital 

Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h 

Sábados – de 8h às 12h 

Etapas 1º e 2º Turno no Interior e 1º e 2º Turnos Capital para o pleito de 2022. 

Sábado - 7h às 18h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço. 
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Domingo - 7h às 21h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço. 

                   A fiscalização exercida pelos chefes de Cartórios e NAT's poderá autorizar a execução 
de jornada extraordinária, respeitando o limite máximo de 5% (cinco por cento) sobre a carga 
horária atribuída a sua zona eleitoral, conforme o anexo I. Esta autorização de serviços 
extraordinários deve ser formalizada, pela fiscalização (Chefe de Cartório e/ou representante do 
NAT), por intermédio do anexo III, explicitando a autorização de serviços extraordinários e 
registrando a carga horária autorizada, bem como o período de execução desta. 

9. Período de execução do trabalho 

A empresa vencedora do certame deverá disponibilizar profissionais para a prestação de serviços 
objeto da contratação por etapa, que obedecerão as seguintes: 

  

Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital 

Data:  19 de setembro a 30 de setembro/2022. 24 (vinte e quatro) eletricistas. 

Etapa do 1º Turno – Interior e Capital 

Véspera e dia das Eleições 2022 – Data: 01 e 02 de outubro/2022. 59 (cinquenta e nove) 
eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35 outros eletricistas). 

Etapa do 2º Turno (na hipótese de ocorrer segundo turno) – Interior e Capital  

Véspera e dia das Eleições 2022 – Data: 29 e 30 de outubro/2022. 59 (cinquenta e nove) 
eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35 outros eletricistas). 

  

10. Prazos 

10.1 O TRE/AL deverá concluir todos os procedimentos relativos à contratação até o dia 30 de 
julho de 2022. 

10.2 A lista por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos profissionais que 
atuarão nas Eleições 2022, deverá ser apresentada pela empresa vencedora do certame até o dia 
19 de agosto de 2022. 

10.3 O contrato deverá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2022, considerando o prazo 
estipulado para pagamento. 

  

11. Valor estimado 

(Pesquisa a cargo da COMAP) 

  

12. Formulação da Proposta de Preço 

A proposta de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando os 
seguintes itens: 
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a. o valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 

b. a descrição completa dos serviços ofertados; 

c. prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 

d. declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias 
à prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias 
e trabalhistas; 

e. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a composição dos preços 
formulados na proposta, a ser preenchida conforme modelos previstos nos Anexo II. 

13. Documentos de Habilitação 

Para a habilitação ao procedimento licitatório, os proponentes deverão estar cadastrados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. As empresas cadastradas no SICAF 
poderão ter sua regularidade habilitatória verificada pelas declarações extraídas do sistema, o 
Certificado de Registro Cadastral do SICAF, que poderá ser obtido, inclusive pelo próprio 
pregoeiro, no ACESSO LIVRE (consultas) do site www.comprasgovernamentais.gov.br. 

  

14. Obrigações da Contratada 

São obrigações da empresa contratada: 

a. executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 

b. manter preposto para acompanhamento do contrato; 

c. assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 

d. arcar com as despesas decorrentes de transporte, alimentação, hospedagem e 
demais benefícios legais ao pessoal contratado. 

e. responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos seus 
contratados. 

f. promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE/AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou ausências; 

g. apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

  

15. Obrigações do Contratante 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

a. permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da 
contratada para os atos de execução do contrato; 
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b. proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das p
restações contratuais da empresa contratada; 

c. efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 

d. comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do m
aterial de uso obrigatório; 

e. fiscalizar a execução do contrato. 

  

16. Pagamentos 

Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes condições: 

a. O pagamentos serão feitos mediante apresentação de nota fiscal/fatura após o 
encerramento de cada turno das eleições de 2022, correspondendo aos serviços 
contratados e efetivamente prestados, em duas etapas, sendo 30% em até 10 dias 
após a conclusão dos serviços em cada turno de votação e 70% após a 
apresentação, pela Contratada, de relatório de recebimento de serviços colhidos 
durante a execução de cada etapa, junto aos Cartórios Eleitorais, na forma do 
anexo III,  além de apresentação de Termo de Recebimento Provisório  e Nota de 
Liquidação e Pagamento, estes últimos a cargo da fiscalização e gestão 
formalmente designada pelo TRE-AL (atestação geral dos serviços pelos fiscais do 
Cartório e pelos gestores do contrato, na forma dos anexos I e II da Instrução 
Normativa TRE-AL nº 07/2021 (0912857). 

b. A empresa contratada deverá apresentar junto com a nota fiscal/fatura as certidões 
de regularidade exigidas na contratação, sendo no mínimo, certidão negativa 
RFB/PFN, certidão negativa do TST, Certidão de Regularidade do FGTS e certidão 
negativa do município da sede da empresa contratada. 

c. o CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas 
fiscais; 

d. não será admitido pagamento antecipado; 

e. o TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas 
pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS; 

f. se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma 
acima. 

  

17. Sanções Contratuais 

17.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, garantindo a prévia e ampla defesa: 

a. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, 
aplicar outras mais severas; 
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b. multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação de serviços, na forma dos itens 18.1 e 18.2, por 
ocorrência, sendo considerada como tal o atraso de até duas horas do ínicio das 
atividades previstas; 

c. multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma dos itens 18.1 e 18.2, por 
ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior 
a 6 (seis) do ínicio das atividades previstas; 

d. multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma dos itens 18.1 e 18.2, por 
ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior 
a 6 (seis) do ínicio das atividades previstas 

e. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução 
parcial, sendo esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 
20, considerados o total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia 
e local de prestação dos serviços; 

f. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

g. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização das Eleições 2022; 

17.2. As sanções previstas nos itens “f” e “g” poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa (letras "a" a "e"). 

17.3. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 

17.4. As multas poderão ser cumuladas. 

  

18. Distribuição dos profissionais 

18.1. ETAPA DE SUPORTE AOS NATs 

NAT Área Zonas 
Qtde. de Técnicos 

NAT’S 

Maceió I I 

1ª - Maceió 
2ª - Maceió 
3ª - Maceió 
33º - Maceió 
54ª - Maceió 

4 

Maceió II II 
6ª - Atalaia 
8ª - Pilar 
15ª - Rio Largo 

2 
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26ª - Marechal 
Deodoro 

São Miguel dos Ca
mpos 

III 

7ª - Coruripe 
18ª - São Miguel dos 
Campos 
47ª - Campo Alegre 
48ª - Boca da Mata 

2 

Arapiraca IV 

20ª - Traipu 
22ª - Arapiraca 
29ª - Batalha 
31ª - Major Izidoro 
34ª - Teotônio Vilela 
44ª - Girau do 
Ponciano 
49ª - São Sebastião 
55ª - Arapiraca 

4 

Palmeira dos Índio
s 

V 

5ª - Viçosa 
10ª - Palmeira dos 
Índios 
28ª - Quebrangulo 
45ª - Igaci 

2 

Delmiro Gouveia VI 
27ª - Mata Grande 
39ª - Água Branca 
40ª - Delmiro Gouveia 

2 

Santana do Ipane
ma 

VII 

11ª - Pão de Açúcar 
19ª - Santana do 
Ipanema 
46ª - Cacimbinhas 
50ª - Maravilha 
51ª - São José da 
Tapera 

2 

União dos Palmar
es 

VIII 

9ª - Murici 
16ª - São José da Laje 
21ª - União dos 
Palmares 
53ª - Joaquim Gomes 

2 

Penedo IX 
13ª - Penedo 
37ª - Porto Real do 
Colégio 

2 

Porto Calvo X 

12ª - Passo de 
Camaragibe 

14ª - Porto Calvo 

17ª - São Luís do 
Quitunde 

2 

TOTAL 24 
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18.2. ETAPAS ELEIÇÕES 2022 – 1º E 2º TURNOS 

Zona Município 
Qtde. de Técnicos 

1º Turno 

Qtde. de Técnicos 

2º Turno 

1ª Maceió 2 2 

2ª Maceió 2 2 

3ª Maceió 2 2 

5ª Viçosa 2 2 

6ª Atalaia 1 1 

7ª Coruripe 1 1 

8ª Pilar 2 2 

9ª Murici 1 1 

10ª 
Palmeira 
dos Índios 

1 1 

11ª 
Pão de 
Açúcar 

1 1 

12ª 
Passo de 
Camaragibe 

2 2 

13ª Penedo 1 1 

14ª Porto Calvo 2 2 

15ª Rio Largo 1 1 

16ª 
São José da 
Lage 

1 1 

17ª 
São Luís do 
Quitunde 

1 1 

18ª São Miguel 
dos 

1 1 
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Campos 

19ª 
Santana do 
Ipanema 

1 1 

20ª Traipu 1 1 

21ª 
União dos 
Palmares 

1 1 

22ª Arapiraca 2 2 

26ª 
Marechal 
Deodoro 

1 1 

27ª 
Mata 
Grande 

1 1 

28ª Quebrangulo 2 2 

29ª Batalha 2 2 

31ª 
Major 
Izidoro 

1 1 

33ª Maceió 2 2 

34ª 
Teotônio 
Vilela 

1 1 

37ª 
Porto Real 
do Colégio 

2 2 

39ª 
Água 
Branca 

1 1 

40ª 
Delmiro 
Gouveia 

1 1 

44ª 
Girau do 
Ponciano 

1 1 

45ª Igaci 1 1 

46ª Cacimbinhas 2 2 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (1064533)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 108



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

36 

 

47ª 
Campo 
Alegre 

1 1 

48ª 
Boca da 
Mata 

2 2 

49ª 
São 
Sebastião 

1 1 

50ª Maravilha 1 1 

51ª 
São José da 
Tapera 

1 1 

53ª 
Joaquim 
Gomes 

2 2 

54ª Maceió 2 2 

55ª Arapiraca 2 2 

TOTAL 59 59 

Critérios: 

 01 (um) técnico para cada Zona Eleitoral; 

 01 (um) técnico adicional para as Zonas Eleitorais com mais de 200 (duzentas) seçõe
s ou com 3 (três) ou mais municípios termos. 

  

19. Tabela de Abrangência dos NATs 
  

NAT Área Zonas 

Maceió I I 

1ª - Maceió 

2ª - Maceió 

3ª - Maceió 

33º - Maceió 

54ª - Maceió 

Maceió II II 8ª - Pilar 
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15ª - Rio Largo 

26ª - Marechal Deodoro 

São Miguel dos Campos III 

4ª - Anadia 

7ª - Coruripe 

18ª - São Miguel dos 
Campos 

47ª - Campo Alegre 

48ª - Boca da Mata 

Arapiraca IV 

20ª - Traipu 

22ª - Arapiraca 

29ª - Batalha 

31ª - Major Izidoro 

34ª - Teotônio Vilela 

44ª - Girau do Ponciano 

49ª - São Sebastião 

55ª - Arapiraca 

Palmeira dos Índios V 

5ª - Viçosa 

10ª - Palmeira dos Índios 

28ª - Quebrangulo 

45ª - Igaci 

Delmiro Gouveia VI 

27ª - Mata Grande 

39ª - Água Branca 

40ª - Delmiro Gouveia 

Santana do Ipanema VII 

11ª - Pão de Açúcar 

19ª - Santana do Ipanema 

46ª - Cacimbinhas 
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50ª - Maravilha 

51ª - São José da Tapera 

União dos Palmares VIII 

9ª - Murici 

16ª - São José da Laje 

21ª - União dos Palmares 

53ª - Joaquim Gomes 

Penedo IX 
13ª - Penedo 

37ª - Porto Real do Colégio 

Porto Calvo X 

12ª - Passo de Camaragibe 

14ª - Porto Calvo 

17ª - São Luis do Quitunde 
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ANEXO II 
 

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE HOMENS HORAS DE SERVIÇOS ELÉTRICOS-NAT´S 

NAT Área Zonas 
Qtde. de Técnicos 

    

Hora
s 

Homem/Hor
a 

NAT’S     

Maceió I I 

1ª - Maceió 

4 

    

      

2ª - Maceió     

      

3ª - Maceió 80 320 

      

33º - Maceió     

      

54ª - Maceió     

Maceió II II 

6ª - Atalaia 

2 

    

      

8ª - Pilar     

      

15ª - Rio 
Largo 

80 160 

      

26ª - 
Marechal 
Deodoro 

    

São Miguel dos Campos III 
7ª - Coruripe 

2 
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18ª - São 
Miguel dos 
Campos 

    

  80 160 

47ª - Campo 
Alegre 

    

      

48ª - Boca da 
Mata 

    

Arapiraca IV 

20ª - Traipu 

4 

    

      

22ª - 
Arapiraca 

    

      

29ª - Batalha     

      

31ª - Major 
Izidoro 

    

  80 320 

34ª - Teotônio 
Vilela 

    

      

44ª - Girau do 
Ponciano 

    

      

49ª - São 
Sebastião 

    

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (1064533)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 113



 

 

      

55ª - 
Arapiraca 

    

Palmeira dos Índios V 

5ª - Viçosa 

2 

    

      

10ª - Palmeira 
dos Índios 

    

  80 160 

28ª - 
Quebrangulo 

    

      

45ª - Igaci     

Delmiro Gouveia VI 

27ª - Mata 
Grande 

2 

    

      

39ª - Água 
Branca 

80 160 

      

40ª - Delmiro 
Gouveia 

    

Santana do Ipanema VII 

11ª - Pão de 
Açúcar 

2 

    

      

19ª - Santana 
do Ipanema 
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46ª - 
Cacimbinhas 

80 160 

      

50ª - 
Maravilha 

    

      

51ª - São José 
da Tapera 

    

União dos Palmares VIII 

9ª - Murici 

2 

    

      

16ª - São José 
da Laje 

    

  80 160 

21ª - União 
dos Palmares 

    

      

53ª - Joaquim 
Gomes 

    

Penedo IX 

13ª - Penedo 

2 

    

  80 160 

37ª - Porto 
Real do 
Colégio 

    

Porto Calvo X 

12ª - Passo de 
Camaragibe 2 
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14ª - Porto 
Calvo 

80 160 

      

17ª - São Luís 
do Quitunde 

    

TOTAL 24 80 1920 
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DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO, HOMENS-HORAS, CARTÓRIOS ELEITORAIS, VÉSPERA E DIA DAS 
ELEIÇÕES 

 

                 

Zona Município 

1º Turno 2º Turno  

Qtde. de Técnicos 
Hora
s 

Homem/Hor
a 

Qtde. de Técnico
s 

Horas Homens/Horas 

 

         

1ª Maceió 2 23 46 2 23 46          

2ª Maceió 2 23 46 2 23 46          

3ª Maceió 2 23 46 2 23 46          

5ª Viçosa 2 23 46 2 23 46          

6ª Atalaia 1 23 23 1 23 23          

7ª Coruripe 1 23 23 1 23 23          

8ª Pilar 2 23 46 2 23 46          

9ª Murici 1 23 23 1 23 23          

10ª 
Palmeira dos 
Índios 

1 23 23 1 23 23         
 

11ª 
Pão de 
Açúcar 

1 23 23 1 23 23         
 

12ª 
Passo de 
Camaragibe 

2 23 46 2 23 46         
 

13ª Penedo 1 23 23 1 23 23          

14ª Porto Calvo 2 23 46 2 23 46          

15ª Rio Largo 1 23 23 1 23 23          

16ª 
São José da 
Lage 

1 23 23 1 23 23         
 

17ª 
São Luís do 
Quitunde 

1 23 23 1 23 23         
 

18ª 
São Miguel 
dos Campos 

1 23 23 1 23 23         
 

19ª 
Santana do 
Ipanema 

1 23 23 1 23 23         
 

20ª Traipu 1 23 23 1 23 23          

21ª 
União dos 
Palmares 

1 23 23 1 23 23         
 

22ª Arapiraca 2 23 46 2 23 46          

VALOR UNITÁRIO DO HOMEM HORA ATUALIZADO PELO IPCA-E-ACUMULADO 24 MESES  

1. 
1º 
TURNO 

      3277 R$  R$  
 

  1º TURNO –HORA SUPLEMENTAR – A 60%                             R$  

  1º TURNO – HORA SUPLEMENTAR – A 100%                              

2. 
2º 
TURNO 

      1357 R$  R$  
 

TOTAL         4634    

  
Obs: Horas previstas para 2022, com valores atualizados pela contratação de 2020, com IPCA acumulado 
no percentual de 17,42% nos últimos dois anos eleitorais, mesma base de correção do Orçamento de Pleitos 
Eleitorais. 
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ANEXO III 

                                                                                    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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ANEXO IV 
 
 

Resumo de Preços da Proposta da Contratada 

Item 
Turno de 
Votação 

    Quant. H/H Valor Unit.  Valor Total 

1. 1º TURNO     3277   

  1º TURNO –HORA SUPLEMENTAR – A 60% 81   

  1º TURNO – HORA SUPLEMENTAR – A 100% 81   

  Total do 1º Turno.   3439   

2. 2º TURNO     1357   

  
2º TURNO –HORA SUPLEMENTAR – A 
60% 

  34   

  
2º TURNO – HORA SUPLEMENTAR – A 
100% 

  34   

  Subtotal 2 - 2º Turno.   1425   

TOTAL         4864   

Obs: Quantidade de h/h, igual à quantidade de homem/hora. 
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ANEXO V 

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E 
CORRETIVA NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS 

ELEIÇÕES  2022 

  

NAT/ZE:______________________________________________________________________________________
_______________ 

MUNICÍPIO:___________________________________________________________________________________
_______________ 

DATA:________________________________________________________________________________________
_______________ 

Horário de Trabalho Esperado:______________________Registrado: 
______________________________________________ 

Quantidade de Horas 
Trabalhadas:_____________________________________________________________________________ 

Descrição sucinta dos serviços 
executados:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
_______________ 

______________________________________________________________________________________________
_______________ 

Nome do Profissional 
Eletricista:____________________________________________________________________________ 

RG:________________________________________________CPF:______________________________________
________________ 

Telefone:_____________________________________________________________________________________
________________ 

Assinatura do 
Profissional:__________________________________________________________________________________
_ 

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:_________________________________________________________________ 

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:__________________________________________________________ 

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o 
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o 
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos. 
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ANEXO VI 
 

MINUTA  
 

              Processo nº 0006489-17.2021.6.02.8000 
                Contrato nº XX/2022 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E A 
EMPRESA _________.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377, bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38 doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de 
Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município,, e a empresa __________, situada na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
_____________, portador da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e 
domiciliado na Rua _______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços, com fulcro na Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital do 
Pregão Eletrônico n° XX/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de 
maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a Resolução 
nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do 
Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos de direito público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 
11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
 O presente contrato tem como objeto a prestação, de forma não 
contínua, de serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nos locais de votação e 
outros, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2022. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

 O valor do contrato para os serviços aqui especificados é de R$ ________ 
(_____________) para o primeiro turno de votação, e de R$ ______ (_____) para o segundo turno de 
votação, se houver, perfazendo um total de R$_________ (_____________), conforme tabela abaixo:  

 

Ite
m 

Turno de 
Votação 

  
Quant. 

H/H 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

1. 1º TURNO     3277   

  1º TURNO –HORA SUPLEMENTAR – A 60% 81   

  1º TURNO – HORA SUPLEMENTAR – A 100% 81   

  Total do 1º Turno.   3439   

2. 2º TURNO     1357   

  2º TURNO –HORA SUPLEMENTAR – A 60%   34   

  2º TURNO – HORA SUPLEMENTAR – A 100%   34   

  Subtotal 2 - 2º Turno.   1425   

TOTAL    4864   

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

 Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes condições: 

1) Os pagamentos serão feitos mediante apresentação de nota fiscal/fatura após o 
encerramento de cada turno das eleições de 2022, correspondendo aos serviços 
contratados e efetivamente prestados, em duas etapas, sendo 30% em até 10 dias após a 
conclusão dos serviços em cada turno de votação e 70% após a apresentação, pela 
Contratada, de relatório de recebimento de serviços colhidos durante a execução de cada 
etapa, junto aos Cartórios Eleitorais, na forma do anexo V,  além de apresentação de Termo 
de Recebimento Provisório  e Nota de Liquidação e Pagamento, estes últimos a cargo da 
fiscalização e gestão formalmente designada pelo TRE-AL (atestação geral dos serviços 
pelos fiscais do Cartório e pelos gestores do contrato, na forma dos anexos I e II da Instrução 
Normativa TRE-AL nº 07/2021 (0912857). 

2) A empresa contratada deverá apresentar junto com a nota fiscal/fatura as certidões de 
regularidade exigidas na contratação, sendo no mínimo, certidão negativa RFB/PFN, certidão 
negativa do TST, Certidão de Regularidade do FGTS e certidão negativa do município da 
sede da empresa contratada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias 
determinadas pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na 
forma acima. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, provocado exclusivamente pelo 
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante a aplicação das seguintes formulas: 
 

I = (TX/100) 
         365 
 
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 em atraso; 
I= Índice de atualização financeira 
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 
 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta 
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa 
de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864 
(Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
A contratada se obriga a: 
 
a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 

 
b) Manter preposto para acompanhamento do contrato; 

 
c) Assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à contratação; 

 
d) Arcar com as despesas decorrentes de transporte, alimentação, hospedagem e demais 
benefícios legais ao pessoal contratado. 

 
e) Responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos seus contratados. 

 
f) Promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE/AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou ausências; 
 
g) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços, de que atendem às 
disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18/10 e 06/12 de 2005, respectivamente, do 
Conselho Nacional de Justiça; 
 
h) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 
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i) Sujeitar-se a obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente no caso de 
silêncio do instrumento contratual; 
 
j) Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste 
contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou 
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso às instalações do Órgão, do pessoal da Contratada para os atos de 
execução do contrato; 

b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das prestações 
contratuais da empresa contratada; 

c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material de 
uso obrigatório; 

e) Fiscalizar a execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
 

O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura e fim no dia 
31 de dezembro de 2022 considerando o prazo estipulado para pagamento. 
 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
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a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se a CONTRATADA;  

 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja 
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;  

 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
PARÀGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido 
total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o 
CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 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; 
 
k) não mantiver a proposta; 
 
l) falhar na execução do contrato; 

 
m) fraudar a execução do contrato; 
 
n) comportar-se de modo inidôneo; 
 
o) declarar informações falsas; e 
 
k) cometer fraude fiscal. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  
a) a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 
Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar outras mais 
severas;  
 
b) multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, por 
local de prestação de serviços, na forma dos itens 18.1 e 18.2 do Termo de Referência, por 
ocorrência, sendo considerada como tal o atraso de até duas horas do início das atividades 
previstas; 
 
c) multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, por 
local de prestação dos serviços, na forma dos itens 18.1 e 18.2 do Termo de Referência, por 
ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do 
inicio das atividades previstas; 
 
d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, por 
local de prestação dos serviços, na forma dos itens 18.1 e 18.2 do Termo de Referência, por 
ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do 
inicio das atividades previstas 
 
e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 
total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo esta última quando 
o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das ocorrências de 
atrasos em toda a contratação, por dia e local de prestação dos serviços; 
 
f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
 
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando a 
inexecução contratual causar transtorno às Eleições 2022. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nos itens “f” e “g” poderão, conforme o caso, ser 
impostas cumulativamente com as de multa. 

PARÁGRAFO QUINTO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do 
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO NONO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que 
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

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

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

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

 
PARÁGRAFO TREZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 
do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
          Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% 
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(vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
        Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 
Eletrônico nº XX/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total 
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais 
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades 
pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a 
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, 
se for o caso. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 
atenderá ao disposto no parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 

 
  O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
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  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.  

 
  E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas 

nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes a 
seguir: 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa        
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (1064533)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 129



 

 

 
 
 

ANEXO VII  
 

PLANILHAS PREENCHIDAS 
 

 

VALOR UNITÁRIO DO HOMEM HORA ATUALIZADO PELO IPCA-E-ACUMULADO 24 MESES 

1. 1º TURNO       3277 
30,1

7 
108.816,68 

  
1º TURNO –HORA 
SUPLEMENTAR – A 
60% 

  
            
           

   

  
1º TURNO – HORA 
SUPLEMENTAR – A 
100% 

  
            
            

   

2. 2º TURNO       1357 6,84 10.208,40 

TOTA
L 

        4634     

  
Obs: Horas previstas para 2022, com valores atualizados pela contratação de 2020, com IPCA 
acumulado no percentual de 17,42% nos últimos dois anos eleitorais, mesma base de correção do 
Orçamento de Pleitos Eleitorais. 

    

              
  

  

  

Resumo de Preços da Proposta da Contratada 

Item 
Turno de 
Votação 

    
Quant. 
H/H 

Valor 
Unit. 

Valor Total 

1. 1º TURNO     3277 30,17 108.816,68 

  1º TURNO –HORA SUPLEMENTAR – A 60% 81 48,28 4.303,52 

  1º TURNO – HORA SUPLEMENTAR – A 100% 81 60,35 5.379,40 

  Total do 1º Turno.   3439  118.499,60 

2. 2º TURNO     1357 6,84 10.208,40 

  
2º TURNO –HORA SUPLEMENTAR – A 
60% 

  34 10,94 409,24 

  
2º TURNO – HORA SUPLEMENTAR – A 
100% 

  34 13,67 511,55 

  Subtotal 2 - 2º Turno.   1425  11.129,19 

TOTA
L 

        4864 ------- 129.628,79 

Obs: Quantidade de h/h, igual a quantidade de homem/hora. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2760 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material
permanente - carrinho para transporte de livros e armário.

 

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 a aquisição.

 

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

 

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

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 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:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

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

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 12/05/2022, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/05/2022, 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
1064535 e o código CRC 3BCEE2B7.

0003389-20.2022.6.02.8000 1064535v2
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002222  
MMiinnuuttaa  

 
PROCESSO Nº 0003389-20.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxxx 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, objetivando a 
aquisição de materiais permanentes – carrinho para transporte de livros e armário guarda-
volumes, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria Judiciária 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 aquisição de materiais 
permanentes – carrinho para transporte de livros e armário guarda-volumes, conforme 
especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia, será de, no mínimo, 01 (um) ano, a contar do 
recebimento definitivo do material. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
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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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

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

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

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

prosseguimento no certame. 

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

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

Minuta de edital correta (1065529)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 138



 
6 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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 o item 01 é de R$ 4.945,02 (quatro mil, novecentos e 
quarenta e cinco reais e dois centavos) e para o item 02 é de R$ 2.993,79 (dois mil, 
novecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), que, de modo algum, 
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vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 
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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; 

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

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

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual 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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

Minuta de edital correta (1065529)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 146



 
14 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

Minuta de edital correta (1065529)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 147



 
15 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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. 
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12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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 no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos 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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser 
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP : 57.022-220, Tel: (82) 3328-1947, durante 
o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo 
de até 03 dias úteis, contados do recebimento, à unidade demandante acerca 
do recebimento, a quem caberá aferir a correspondência do item adquirido 
com as especificações do edital; 

b) definitivamente, pela unidade demandante, no prazo máximo de 05 dias 
úteis, contados da comunicação referida na alínea anterior, após avaliação da 

Minuta de edital correta (1065529)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 150



 
18 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

correspondência do objeto com as prescrições estabelecidas nos Anexos I  e 
I-A deste Edital. 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
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17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 

a) Multa pecuniária no percentual de 1% (um por cento), por dia de atraso no 
fornecimento ou regularização da entrega do objeto contratual, até o limite de 15% 
(quinze por cento); 
 
b) Multa pecuniária no percentual de 15% (quinze por cento), em face da não 
entrega do objeto, bem como atraso no fornecimento ou regularização deste, 
superior a 30 (trinta) dias corridos 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 01 
(um) ano, bem como descredenciamento do SICAF, por igual período, no caso de 
inexecução contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções pecuniárias 
pertinentes. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
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17.11.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

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

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

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

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

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
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. 
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18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 44.90.52. 

 
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)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 
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g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

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

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

j) 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 produto de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no 
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas 
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

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

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para 
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

e) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

f) Acondicionar o material, obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original 
do fabricante; 

g) Providenciar para que a embalagem contenha etiqueta com breve descrição 
do material e quantidade; 

h) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

i) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 
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j) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

k) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

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

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

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

22.1. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de 
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos 
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos 
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas: que os bens devam ser, acondicionados em 
embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 
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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 – Especificações do item; 
ANEXO I-B – Modelo do carrinho; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

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

 
Maceió/AL, xx de xxxx de 2022. 

 
 
 

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

          TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Aquisição de materiais permanentes: 

 Item 01 -  02 (dois) Carrinhos para transporte de livros em biblioteca; 

 Item 02 -  01 (um) Armário  Guarda-Volumes. 

  

2 .JUSTIFICATIVA 

Item 01 - Com o objetivo de melhor manuseio e deslocamentos na organização dos 

livros entre as salas e estantes, dispostos no acervo desta biblioteca,  bem como  

auxiliar os servidores na movimentação dos livros, faz-se necessária a aquisição de 

(2) dois carrinhos para trasnporte de livros em biblioteca. 

Item 02 - Atender a prescrição consignada na Instrução Normativa  n.º 3, 

de 13/05/2020, que, em seu art. 5º, relativa à disponibilização de guarda-volumes para 

auxílio e guarda de objetos pessoais dos usuários da unidade de biblioteca, no âmbito 

da Justiça Federal. 

  

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

3.1. Deverá conter discriminação detalhada, com pequenas variações da dimensão do 

produto cotado, conforme especificado no Anexo, a quantidade solicitada, o valor 

unitário e o total, marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e 

prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e 

nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos. 

  

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

  

4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, contados a partir da data 

de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa 

que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do 

Pregão; 
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4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na rua Coronel 

Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP : 57.022-220; 

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 01 (um) ano. 

  

5. RECEBIMENTO DOS BENS 

  

5.1.Os materiais serão recebidos: 

5.1.1Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 

03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; 

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da 

comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, 

marca e especificações exigidas. 

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado, obrigatoriamente, em caixa ou 

embalagem original do fabricante. 

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e 

quantidade. 

5.1.5.Não será aceito mobiliários de marca diversa da adjudicada na licitação, sob 

pena de rejeição do produto. 

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico indicado pelo 

fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação via postal. 

 

  

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

  

6.1. A gestão será exercida pela SBE, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem 

no decorrer do período do contrato, enquanto a fiscalização ficará a cargo da Seção de 

Patrimônio que acompanhará a entrega e recebimento do material 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a 

terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita fiscalização, a 

qualquer hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a presença da 

fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra do produto ofertado 

antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, 
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os produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, 

vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se 

encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A 

amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo local da entrega dos bens, 

no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da Seção de 

Patrimônio. 

 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

  

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 

especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 

Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo 

todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 

embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 

quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 

incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com 

a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 

tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

  

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 

Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios 

de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos 

e/ou exigências abaixo assinaladas: 

8.2 Que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor 

volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento. 

9. Valor estimativo dos bens  R$ 4.324,24 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais 

e vinte e quatro centavos). conforme Ata de Registro de Preços (1043315). 
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Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de 

Seção, em 21/04/2022, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora, em 

21/04/2022, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ITEM 01 

 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA 

PARA MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas, pintura eletrostática a pó 

(epóxi),  na cor azul; suportes para rodas com 04 rodízios giratórios; 

 DIMENSÕES EXTERNAS: 

ALTURA: 1100mm  X  PROFUNDIDADE: 500mm  X  LARGURA: 700mm 

 OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais 

ou para menos. 

  ITEM 02 

(01) UM ARMÁRIO EM AÇO GALVANIZADO COM 08 

(oito) COMPARTIMENTOS 

 ESPECIFICAÇÕES: Guarda -Volumes em corpo único 

"inteiriço" fabricado com aço galvanizado, com duas colunas e oito portas. 

COMPOSIÇÃO: 

Chapa galvanizada resistente à corrosão conforme exige a NBR 7008, com 4 

pés reguláveis. 

Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia) 

Dobras enroladas livre de arestas cortantes. 

Fechaduras cilíndricas, chaves com segredos diferentes e com chaves 

reservas. 
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Portas com aletas de ventilação. 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 DIMENSÕES DO ARMÁRIO: Largura: 700 mm; Altura: 1.820 mm; 

Profundidade: 450 mm 

CORES: Corpo na cor cinza, portas na cor azul; 

 

  

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais . 

 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora, em 

05/05/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de 

Seção, em 05/05/2022, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2022.
À SAD,
Torno sem efeito a minuta constante no

evento 1064533.
Solicito que seja considerada a minuta constante

no evento 1065529

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/05/2022, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1065530 e o código CRC 59058DA0.

0003389-20.2022.6.02.8000 1065530v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2022.
Reporto-me ao Despacho SLC (doc. 1065530),

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

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/05/2022, às 12:54, 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
1065538 e o código CRC D50CF260.

0003389-20.2022.6.02.8000 1065538v1
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PROCESSO : 0003389-20.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 567 / 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, objetivando a
aquisição de materiais permanentes – carrinho para
transporte de livros e armário guarda-volumes, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência 1046426.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Seção de Biblioteca e Editoração providenciou a

confecção do Termo de Referência 1046426, objetivando à
aquisição dos materiais acima referenciados.

 
O termo de referência foi aprovado pelo Senhor

Secretário de Administração, conforme se observa do
Despacho GSAD 1051791.

 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os

autos para realização da pesquisa de preços,
apresentando, por meio do Despacho SEIC 1059970, com base
nos parâmetros de pesquisa, o valor médio da contratação
pretendida estimado em R$ 7.938,81 (sete mil, novecentos e
trinta e oito reais e oitenta e um centavos), conforme
detalhamento em quadro-resumo 1061521, sugerindo, por fim,
que a aquisição fosse realizada por meio de Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação a microempresas e empresas de pequeno porte.

 
Consta nos eventos SEI nº 1062612 e 1062613 as

reservas de crédito com valor suficiente para cobrir as
despesas objeto deste procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou a minuta de edital constante do evento
SEI nº 1064533, ressaltando na Informação 2760
(1064535), que a mesma 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).

 
Veio então o processo à análise desta Assessoria

Jurídica.
 
Eis o resumo dos fatos contidos nos

autos, ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que
foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
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opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.
 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

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

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

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1064535). 

 
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
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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 12.024/2019 foram devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, 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
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 12.024/2019;
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. 4 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:
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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?

SIM  

TERMO DE REFERÊNCIA

3

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

SIM 1046426

4

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

SIM 1046426

5

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

SIM 1046426

6

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

N/A  

7

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

N/A  

8

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

N/A  

9
O Termo de

Referência contém
justificativa para o
agrupamento de itens?

N/A  

10

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

N/A  

A exigência
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11

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

N/A  

12

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

15
O Termo de

Referência contém
justificativa para vistoria
e/ou visita técnica?

N/A  

16

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

N/A  

17

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

N/A  

18

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

N/A  

19

O Termo de
Referência contempla
levantamento de
mercado com análise de
outras soluções de
contratação do serviço?

Ref. Acórdão
TCU - Plenário nº

N/A  
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2328/2015

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 1046426

22
O Termo de

Referência contempla
requisitos de
sustentabilidade?

SIM 1046426

23
Existe

aprovação do Termo de
Referência pela
autoridade competente?

SIM 1051791

24
Foi realizada

ampla pesquisa de
preços?

SIM 1061521

25

Os atos
correlatos à pesquisa de
preços foram produzidos
de acordo com a
legislação de regência e
estão devidamente
demonstrados e
justificados no processo
administrativo?

SIM  

26
Foi produzida

planilha comparativa
com os preços
encontrados?

SIM 1046426

27

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

SIM 1059970

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 1064533

Os autos
contém justificativa para
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29
o afastamento da
exclusividade prevista
para microempresas e
empresas de pequeno
porte e Sociedade
Cooperativa?

N/A  

30

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

N/A  

31

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

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

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

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  

A minuta do
edital contém anexos
com planilhas que
refletem todos os
direitos trabalhistas
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35 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 1064533

37

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

SIM 1064533

38

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

SIM 1064533

39
A forma de

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

SIM 1064533

40

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

SIM 1064533

41

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

SIM 1064533

42

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

SIM 1064533

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

N/A  

44

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição dos
prazos e modos para
fornecimento de bens
e/ou prestação dos
serviços?

SIM 1064533

45

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição das SIM 1064533
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obrigações atribuídas ao
contratante e à
fornecedora?

46

A minuta do
contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém obrigação à
fornecedora de manter
as condições de
habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 1064533

47

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

SIM 1064533

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 1064533

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 1064533

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 NOTA DE
EMPENHO

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  
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54

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

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

SIM  

55

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

N/A  

56

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

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

 EM CURSO

57

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

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

 Próxima fase

58

Consta a
publicação do aviso de
edital?

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

 Próxima fase

59

Consta a
designação do pregoeiro
e equipe de apoio?

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

 Próxima fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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61

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

SIM 1062612 e 1062613

62

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

N/A  

63

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

N/A  

 
6. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital 1065529,
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
a aquisição de materiais permanentes – carrinho para
transporte de livros e armário guarda-volume.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 16/05/2022, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1066256 e o código CRC C2654356.

0003389-20.2022.6.02.8000 1066256v18

Parecer 567 (1066256)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 177



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

CONCLUSÃO

Maceió, 16 de maio de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos eletrônicos, e especialmente o
pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral no Parecer nº 567/2022 (1066256), aprovando
a Minuta Editalícia de Pregão (1065529), submeto o feito à
superior consideração de Vossa Excelência para a necessária
e competente deliberação, com vistas a sugerir a abertura da
fase externa do presente certame, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
aquisição de materiais permanentes - carrinho para transporte
de livros e armário guarda-volumes, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria Judiciária desta Corte e
especificações constantes no Termo de Referência (1046426).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/05/2022, às 18:19, 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
1066566 e o código CRC 8FF09D37.

0003389-20.2022.6.02.8000 1066566v1
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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", informações estas coletadas nestes
autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 17/05/2022, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1066948 e o código CRC 5279A081.

0003389-20.2022.6.02.8000 1066948v2
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PROCESSO : 0003389-20.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Aquisição de de materiais permanentes - carrinho para transporte de livros e armário
guarda-volumes.

 

Decisão nº 1878 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 1066566.

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, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de materiais
permanentes – carrinho para transporte de livros e armário guarda-
volume, para a obtenção de melhor manuseio e deslocamento na
organização dos livros entre as salas e estantes, dispostos no acervo
da biblioteca deste Tribunal, bem como para auxiliar os servidores na
movimentação dos livros, e ainda, visando atender a prescrição
consignada na Instrução Normativa n.º 3, de 13/05/2020, relativa à
disponibilização de guarda-volumes para auxílio e guarda de objetos
pessoais dos usuários da unidade biblioteca, no âmbito da Justiça
Federal, tudo de acordo com a justificativa constante no Termo de
Referência (1046426), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração, conforme se observa do Despacho
GSAD 1051791, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria Judiciária desta Corte. 

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
1065529, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 567/2022 (1066256) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/05/2022, às 20:45, 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
1067296 e o código CRC A7B55A53.

0003389-20.2022.6.02.8000 1067296v4
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.
À SLC, para publicar o aviso da licitação, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 1878 (doc. 1067296).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2022, às 09:42, 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
1068918 e o código CRC 1CA26D99.

0003389-20.2022.6.02.8000 1068918v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3366//22002222  
  

 
PROCESSO Nº 0003389-20.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 06 de junho 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, objetivando a 
aquisição de materiais permanentes – carrinho para transporte de livros e armário guarda-
volumes, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria Judiciária 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 aquisição de materiais 
permanentes – carrinho para transporte de livros e armário guarda-volumes, conforme 
especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia, será de, no mínimo, 01 (um) ano, a contar do 
recebimento definitivo do material. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
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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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

3.3.6. 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; 
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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 
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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  
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6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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 o item 01 é de R$ 4.945,02 (quatro mil, novecentos e 
quarenta e cinco reais e dois centavos) e para o item 02 é de R$ 2.993,79 (dois mil, 
novecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), que, de modo algum, 
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vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser 
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP : 57.022-220, Tel: (82) 3328-1947, durante 
o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo 
de até 03 dias úteis, contados do recebimento, à unidade demandante acerca 
do recebimento, a quem caberá aferir a correspondência do item adquirido 
com as especificações do edital; 

b) definitivamente, pela unidade demandante, no prazo máximo de 05 dias 
úteis, contados da comunicação referida na alínea anterior, após avaliação da 
correspondência do objeto com as prescrições estabelecidas nos Anexos I  e 
I-A deste Edital. 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
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a) Multa pecuniária no percentual de 1% (um por cento), por dia de atraso no 
fornecimento ou regularização da entrega do objeto contratual, até o limite de 15% 
(quinze por cento); 
 
b) Multa pecuniária no percentual de 15% (quinze por cento), em face da não 
entrega do objeto, bem como atraso no fornecimento ou regularização deste, 
superior a 30 (trinta) dias corridos 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 01 
(um) ano, bem como descredenciamento do SICAF, por igual período, no caso de 
inexecução contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções pecuniárias 
pertinentes. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

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

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
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17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

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

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

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
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 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 
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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 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 44.90.52. 

 
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)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

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

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

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

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 
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j) 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 produto de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no 
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas 
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

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

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para 
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

e) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

f) Acondicionar o material, obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original 
do fabricante; 

g) Providenciar para que a embalagem contenha etiqueta com breve descrição 
do material e quantidade; 

h) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

i) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

j) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

k) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

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

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

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

22.1. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de 
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos 
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos 
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas: que os bens devam ser, acondicionados em 
embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
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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 – Especificações do item; 
ANEXO I-B – Modelo do carrinho; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

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

 
 

Maceió/AL, 19 de maio de 2022. 
 
 
 
 

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

          TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Aquisição de materiais permanentes: 

 Item 01 -  02 (dois) Carrinhos para transporte de livros em biblioteca; 

 Item 02 -  01 (um) Armário  Guarda-Volumes. 

  

2 .JUSTIFICATIVA 

Item 01 - Com o objetivo de melhor manuseio e deslocamentos na organização dos 

livros entre as salas e estantes, dispostos no acervo desta biblioteca,  bem como  

auxiliar os servidores na movimentação dos livros, faz-se necessária a aquisição de 

(2) dois carrinhos para transporte de livros em biblioteca. 

Item 02 - Atender a prescrição consignada na Instrução Normativa  n.º 3, 

de 13/05/2020, que, em seu art. 5º, relativa à disponibilização de guarda-volumes para 

auxílio e guarda de objetos pessoais dos usuários da unidade de biblioteca, no âmbito 

da Justiça Federal. 

  

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

3.1. Deverá conter discriminação detalhada, com pequenas variações da dimensão do 

produto cotado, conforme especificado no Anexo, a quantidade solicitada, o valor 

unitário e o total, marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e 

prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e 

nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos. 

  

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

  

4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, contados a partir da data 

de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa 

que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do 

Pregão; 
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4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na rua Coronel 

Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP : 57.022-220; 

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 01 (um) ano. 

  

5. RECEBIMENTO DOS BENS 

  

5.1.Os materiais serão recebidos: 

5.1.1Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 

03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; 

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da 

comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, 

marca e especificações exigidas. 

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado, obrigatoriamente, em caixa ou 

embalagem original do fabricante. 

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e 

quantidade. 

5.1.5.Não será aceito mobiliários de marca diversa da adjudicada na licitação, sob 

pena de rejeição do produto. 

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico indicado pelo 

fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação via postal. 

 

  

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

  

6.1. A gestão será exercida pela SBE, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem 

no decorrer do período do contrato, enquanto a fiscalização ficará a cargo da Seção de 

Patrimônio que acompanhará a entrega e recebimento do material 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a 

terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita fiscalização, a 

qualquer hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a presença da 

fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra do produto ofertado 

antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, 
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os produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, 

vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se 

encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A 

amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo local da entrega dos bens, 

no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da Seção de 

Patrimônio. 

 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

  

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 

especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 

Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo 

todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 

embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 

quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 

incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com 

a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 

tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

  

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 

Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios 

de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos 

e/ou exigências abaixo assinaladas: 

8.2 Que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor 

volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento. 

9. Valor estimativo dos bens  R$ 4.324,24 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais 

e vinte e quatro centavos). conforme Ata de Registro de Preços (1043315). 
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Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de 

Seção, em 21/04/2022, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora, em 

21/04/2022, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ITEM 01 

 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA 

PARA MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas, pintura eletrostática a pó 

(epóxi),  na cor azul; suportes para rodas com 04 rodízios giratórios; 

 DIMENSÕES EXTERNAS: 

ALTURA: 1100mm  X  PROFUNDIDADE: 500mm  X  LARGURA: 700mm 

 OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais 

ou para menos. 

  ITEM 02 

(01) UM ARMÁRIO EM AÇO GALVANIZADO COM 08 

(oito) COMPARTIMENTOS 

 ESPECIFICAÇÕES: Guarda -Volumes em corpo único 

"inteiriço" fabricado com aço galvanizado, com duas colunas e oito portas. 

COMPOSIÇÃO: 

Chapa galvanizada resistente à corrosão conforme exige a NBR 7008, com 4 

pés reguláveis. 

Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia) 

Dobras enroladas livre de arestas cortantes. 

Fechaduras cilíndricas, chaves com segredos diferentes e com chaves 

reservas. 
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Portas com aletas de ventilação. 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 DIMENSÕES DO ARMÁRIO: Largura: 700 mm; Altura: 1.820 mm; 

Profundidade: 450 mm 

CORES: Corpo na cor cinza, portas na cor azul; 

 

  

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais . 

 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora, em 

05/05/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de 

Seção, em 05/05/2022, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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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 

Edital - sem efeito (1069634)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 212



 
1 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3366//22002222  
  

 
PROCESSO Nº 0003389-20.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 07 de junho 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, objetivando a 
aquisição de materiais permanentes – carrinho para transporte de livros e armário guarda-
volumes, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria Judiciária 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 aquisição de materiais 
permanentes – carrinho para transporte de livros e armário guarda-volumes, conforme 
especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho. 
 
2.2. O prazo de garantia, será de, no mínimo, 01 (um) ano, a contar do 
recebimento definitivo do material. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
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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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

3.3.6. 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; 
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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 
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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  
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6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2022 - assinado (1071420)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 217



 
6 

 

                                   
                          PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

para a recepção dos lances.  

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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 o item 01 é de R$ 4.945,02 (quatro mil, novecentos e 
quarenta e cinco reais e dois centavos) e para o item 02 é de R$ 2.993,79 (dois mil, 
novecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), que, de modo algum, 
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vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

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

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

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

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
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14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

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 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser 
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na rua Coronel Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP : 57.022-220, Tel: (82) 3328-1947, durante 
o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo 
de até 03 dias úteis, contados do recebimento, à unidade demandante acerca 
do recebimento, a quem caberá aferir a correspondência do item adquirido 
com as especificações do edital; 

b) definitivamente, pela unidade demandante, no prazo máximo de 05 dias 
úteis, contados da comunicação referida na alínea anterior, após avaliação da 
correspondência do objeto com as prescrições estabelecidas nos Anexos I  e 
I-A deste Edital. 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4.        Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
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16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
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a) Multa pecuniária no percentual de 1% (um por cento), por dia de atraso no 
fornecimento ou regularização da entrega do objeto contratual, até o limite de 15% 
(quinze por cento); 
 
b) Multa pecuniária no percentual de 15% (quinze por cento), em face da não 
entrega do objeto, bem como atraso no fornecimento ou regularização deste, 
superior a 30 (trinta) dias corridos 
 

c) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo máximo de 01 
(um) ano, bem como descredenciamento do SICAF, por igual período, no caso de 
inexecução contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções pecuniárias 
pertinentes. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

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

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
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17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

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

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

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
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 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 
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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 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 44.90.52. 

 
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)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

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

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

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

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 
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j) 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 produto de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, 
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no 
Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas 
exigidas, fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, 
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

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

d) Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo 
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para 
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos; 

e) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

f) Acondicionar o material, obrigatoriamente, em caixa ou embalagem original 
do fabricante; 

g) Providenciar para que a embalagem contenha etiqueta com breve descrição 
do material e quantidade; 

h) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

i) Apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

j) Anexar à Nota Fiscal, se a empresa for optante do SIMPLES, o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

k) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

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

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

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

22.1. Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de 
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos 
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos 
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas: que os bens devam ser, acondicionados em 
embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

 23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
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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 – Especificações do item; 
ANEXO I-B – Modelo do carrinho; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

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

 
 

Maceió/AL, 19 de maio de 2022. 
 
 
 
 

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

          TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Aquisição de materiais permanentes: 

 Item 01 -  02 (dois) Carrinhos para transporte de livros em biblioteca; 

 Item 02 -  01 (um) Armário  Guarda-Volumes. 

  

2 .JUSTIFICATIVA 

Item 01 - Com o objetivo de melhor manuseio e deslocamentos na organização dos 

livros entre as salas e estantes, dispostos no acervo desta biblioteca,  bem como  

auxiliar os servidores na movimentação dos livros, faz-se necessária a aquisição de 

(2) dois carrinhos para transporte de livros em biblioteca. 

Item 02 - Atender a prescrição consignada na Instrução Normativa  n.º 3, 

de 13/05/2020, que, em seu art. 5º, relativa à disponibilização de guarda-volumes para 

auxílio e guarda de objetos pessoais dos usuários da unidade de biblioteca, no âmbito 

da Justiça Federal. 

  

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

  

3.1. Deverá conter discriminação detalhada, com pequenas variações da dimensão do 

produto cotado, conforme especificado no Anexo, a quantidade solicitada, o valor 

unitário e o total, marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e 

prazo para entrega dos materiais, bem como o número da conta-corrente, agência e 

nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos. 

  

4. PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS 

  

4.1. Prazo de entrega, nesta capital: até 30 dias corridos, contados a partir da data 

de recebimento da Autorização de Fornecimento ou Nota de Empenho. A empresa 

que não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do 

Pregão; 
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4.2. Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na rua Coronel 

Pedro Lima, 230 - Jaraguá, CEP : 57.022-220; 

4.3. Prazo de garantia mínima: no mínimo 01 (um) ano. 

  

5. RECEBIMENTO DOS BENS 

  

5.1.Os materiais serão recebidos: 

5.1.1Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até 

03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio - SEPAT; 

5.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da 

comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade, 

marca e especificações exigidas. 

5.1.3. O equipamento deve ser acondicionado, obrigatoriamente, em caixa ou 

embalagem original do fabricante. 

5.1.4. A embalagem deverá conter etiqueta com breve descrição do material e 

quantidade. 

5.1.5.Não será aceito mobiliários de marca diversa da adjudicada na licitação, sob 

pena de rejeição do produto. 

5.1.6. As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico indicado pelo 

fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação via postal. 

 

  

6. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

  

6.1. A gestão será exercida pela SBE, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem 

no decorrer do período do contrato, enquanto a fiscalização ficará a cargo da Seção de 

Patrimônio que acompanhará a entrega e recebimento do material 

6.2. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o Tribunal ou a 

terceiro, a entrega de material estará sujeita a ampla e irrestrita fiscalização, a 

qualquer hora, em todos os itens, entregues, instalados ou substituídos e a presença da 

fiscalização não diminuirá a responsabilidade da empresa na sua execução; 

6.3. A SEPAT poderá exigir, da empresa contratada, amostra do produto ofertado 

antes da entrega do item, para que seja efetuado testes de conformidade. Nestes testes, 
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os produtos poderão ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções, 

vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no estado em que se 

encontrem ao final da avaliação técnica, sem qualquer ônus para o contratante. A 

amostra, caso seja exigida, deverá ser fornecida no mesmo local da entrega dos bens, 

no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir da solicitação, por escrito, da Seção de 

Patrimônio. 

 

  

7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA 

  

7.1. Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 

especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 

Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo 

todas as informações eventualmente solicitadas; 

7.2. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão-de-obra, 

embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 

quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material, 

incluindo as entregas feitas por transportadora; 

7.4. Fornecer junto com o material, a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com 

a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam 

tomadas as medidas de aceites e pagamentos. 

  

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

8.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de Logística 

Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios 

de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos 

e/ou exigências abaixo assinaladas: 

8.2 Que os bens devam ser, acondicionados em embalagem adequada, com o menor 

volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e o armazenamento. 

9. Valor estimativo dos bens  R$ 4.324,24 (quatro mil trezentos e vinte e quatro reais 

e vinte e quatro centavos). conforme Ata de Registro de Preços (1043315). 
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Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de 

Seção, em 21/04/2022, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora, em 

21/04/2022, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ITEM 01 

 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA 

PARA MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS. 

 ESPECIFICAÇÕES: 

Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas, pintura eletrostática a pó 

(epóxi),  na cor azul; suportes para rodas com 04 rodízios giratórios; 

 DIMENSÕES EXTERNAS: 

ALTURA: 1100mm  X  PROFUNDIDADE: 500mm  X  LARGURA: 700mm 

 OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais 

ou para menos. 

  ITEM 02 

(01) UM ARMÁRIO EM AÇO GALVANIZADO COM 08 

(oito) COMPARTIMENTOS 

 ESPECIFICAÇÕES: Guarda -Volumes em corpo único 

"inteiriço" fabricado com aço galvanizado, com duas colunas e oito portas. 

COMPOSIÇÃO: 

Chapa galvanizada resistente à corrosão conforme exige a NBR 7008, com 4 

pés reguláveis. 

Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia) 

Dobras enroladas livre de arestas cortantes. 

Fechaduras cilíndricas, chaves com segredos diferentes e com chaves 

reservas. 
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Portas com aletas de ventilação. 

Garantia mínima de 01 (um) ano. 

 DIMENSÕES DO ARMÁRIO: Largura: 700 mm; Altura: 1.820 mm; 

Profundidade: 450 mm 

CORES: Corpo na cor cinza, portas na cor azul; 

  

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais . 

 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora, em 

05/05/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, Chefe de 

Seção, em 05/05/2022, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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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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23/05/22, 13:53 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 23/05/2022 13:53:51 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas/presid

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
24/05/2022

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 partir de 24/05/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Av. Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227765

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 07/06/2022  às 14:00  no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação
23/05/2022  às 13:50 012.995.344-06

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

0700110500036202200001 14538613 19/05/2022
17:39 01299534406 23/05/2022

Sustada
pelo

SIASGnet
19/05/2022

17:39 Sim Visualizar

0700110500036202200002 14545395 23/05/2022
13:50 01299534406 24/05/2022 Em

Editoração
23/05/2022

13:50 Sim Visualizar

Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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23/05/22, 13:54 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=34179216&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/05/2022 13:54:08 

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 00036/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 347393 - Carrinho Transporte
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Carrinho Transporte Material: Chapa Aço Reforçada Sae 1010/1020 , Altura: 102 CM, Aplicação: Transporte De 
Livros/Documentos , Capacidade: 150 KG, Cor: Cinza , Largura: 70 CM, Características Adicionais: 4 Rodízios Giratórios 
3"/2 Prateleiras Inclinadas/ , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó/Anticorrosiva/Fosfati- , 
Profundidade: 50 C

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
2 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 4.945,02

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 2

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

28/04/2022 3.421,80 KIENTRO BRASIL LTDA 19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA

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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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/05/2022 13:54:31 

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 00036/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 150033 - Armário Vestiário
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Armário em aço galvanizado com 08 (oito) compartimentos.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 2.993,79

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 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

28/04/2022 2.543,32 MARCON 29.302.348/0001-
15

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS
S.A.

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022052401562
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Nº 97, terça-feira, 24 de maio de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

. 065/21 128/21 Fornecimento e instalação de condicionadores de ar tipo fan coil, de 15 e 25 TRs, para o complexo predial
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

09/12/2021Pág. 186 T R F 2 - EO F - 2 0 1 9 / 0 0 3 7 6 J G M Moreira Junior 3 Comércio E
Serviços

. 029/21 028/21 Prestação de serviços de emissão e fornecimento de certificados digitais do tipo A1 Wildcard para
equipamentos servidores e serviços de rede, para atendimento das necessidades da Justiça Federal da 2ª
Região.

23/08/2021 Pág. 149 T R F 2 - EO F - 2 0 2 0 / 0 0 2 3 6 . 0 1 Host Server Do Brasil Informática
Eireli

. 030/21 028/21 Prestação de serviços de emissão e fornecimento de certificados digitais do tipo A1 SSL para
equipamentos servidores e serviços de rede, para atendimento das necessidades da Justiça Federal da 2ª
Região.

19/08/2021Pág. 122 T R F 2 - EO F - 2 0 2 0 / 0 0 2 3 6 . 0 2 Ar Rp Certificação Digital Eireli

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0032666-95.2017.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.014.14.2018 ao
Contrato nº 04.014.10.2018; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ nº
03.506.307/0001-57; Objeto: prorrogação contratual por 12 meses; Fundamento Legal: art.
57, II, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Décima Segunda do Contrato; Data de assinatura:
20/05/2022; Vigência: a partir de 15/07/2022 até 14/07/2023; Valor Total Estimado: R$
364.512,58; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 047/2017; Signatários: pelo
Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral e, pela Contratada, os Srs.
Luciano Rodrigo Weiand e Douglas Almeida Pina, Procuradores.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processos nºs 0038450-19.2018.4.03.8000 - TRF 3ª Região e 0038701-37.2018.4.03.8001 -
JFPG-SP; Espécie: Termo Aditivo nº 04.021.12.2018 ao Contrato nº 04.021.10.2018;

Contratantes: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº 59.949.362/0001-76 e
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ nº 05.445.105/0001-78;
Contratada: SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA., CNPJ nº
10.858.890/0001-20; Objeto: redução do prazo estipulado na Cláusula Primeira para 18
(dezoito) meses e ajuste do termo final previsto na Cláusula Sexta para 05/12/2022, ambas
do Termo Aditivo nº 04.021.11.2018; Fundamento Legal: artigo 57, IV, da Lei nº 8.666/93;
Data de assinatura: 20/05/2022; Vigência: a partir de sua assinatura; Valor Total:
decréscimo de R$ 471.598,08; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 031/2018;
Signatários: pelos Contratantes, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral do TRF
3ª Região e o Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro da Justiça Federal de
Primeiro Grau em São Paulo, e pela Contratada, Sr. Leandro Jacinto da Silva, Sócio-
Diretor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0017118-64.2016.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.009.14.2017 ao
Contrato nº 04.009.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Contratada: MRO SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 03.539.770/0001-
03; Objeto: prorrogação excepcional do Contrato nº 04.009.10.2017 por 06 meses, a partir
de 23/05/2022, com a inclusão de cláusula resilitiva e formalização do plano de
compensação de horas; Fundamento Legal: artigo 57, inciso II e § 4º da Lei nº 8.666/1993;
Data de assinatura: 20/05/2022; Vigência: a partir de 23/05/2022 até 22/11/2022; Valor
Total estimado: R$ 1.362.431,64; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 057/2016;
Signatários: pelo Contratante: Dra. Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal
Presidente, e pela Contratada, Sr. Eduardo Calobrizi Navai, Sócio Proprietário.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 07/2022. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: ALGAR SOLUÇÕES
EM TIC S/A. OBJETO: Prestação de Serviços de Comunicação de Dados - Ligação de
transporte LAN-TO-LAN do TRF4 ao IX/SP. ORIGEM: Ata de registro de Preços nº 008/21,
oriunda do Pregão Eletrônico nº 026/21 - SJPR. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168400, ND
3390.40 e 2022NE500533, datada de 10.05.2022. PREÇO TOTAL: R$ 54.000,00. VIGÊNCIA:
23.05.2022 a 23.05.2023. PA: 0009116-05.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Márcio Bernardes
Jardim, Diretor Administrativo, em exercício, em 23.05.2022.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 03/2022. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBJETO: O presente CONVÊNIO tem por finalidade
possibilitar ao TRIBUNAL, por meio de sua rede, acesso para consulta das informações da
CAIXA, de acordo com abrangência atribuída pelo Gestor dos Sistemas para o Portal
Judicial da CAIXA, estando ciente do grau de sigilo atribuído à informação disponibilizada.
BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 23/05/2027. P.A .
0001830-39.2022.4.04.8000. ASSINATURA: Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente, em
23/05/2022.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 212/2022

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica nº 212/2022. CONVENENTES: TRIBUNAL R EG I O N A L
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. OBJETO: Renovação da cessão
do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o
CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 23/05/2022 a 23/05/2027. P.A. 0006542-77.2019.4.04.8000.
ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em 18/05/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0009831-47.2021. Objeto: Registro de Preços de Mobiliário.

Total de Itens Licitados: 21. Edital: 24/05/2022 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua

Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou

https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00020-2022. Entrega das Propostas: a partir

de 24/05/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:

07/06/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também

disponível no site www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA

Diretora Geral

(SIASGnet - 20/05/2022) 90030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 9/2022

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão
Eletrônico nº 09/2022 - Serviços continuados de telefonia móvel, com internet móvel(80
GB (4/5G) e voz ilimitadas, com fornecimento de smartphones - foi adjudicado e
homologado à empresa CLARO S.A. com o valor global de R$ 340.102,80 (trezentos e
quarenta mil cento e dois reais e oitenta centavos) para o período de 36 (trinta e seis)
meses.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 23/05/2022) 090031-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 07/2019; Proc. SEI nº 0008495-
94.2021.6.02.8000; Partes: União, por intermédio do TRE/AL e a empresa ATIVA SERVIÇOS
GERAIS EIRELI, CNPJ nº: 40.911.117/0001-41; Objeto: complementar a redação constante
do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2019. Assim, a Cláusula Segunda do Sétimo Termo
Aditivo ao contrato, passará a ter os seguintes complementos: Valor mensal dos serviços:
R$ 31.521,33; no PARÁGRAFO PRIMEIRO o valor anual do contrato, sem previsão das
despesas com os serviços extraordinários e diárias, no novo período de vigência contratual:
R$ 378.255,96; no PARÁGRAFO SEGUNDO o valor estimado para os serviços
extraordinários: R$ 13.922,78; no PARÁGRAFO TERCEIRO o valor total do aditivo: R$
392.178,74. Assinatura: 23/05/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0002299-74.2022. Objeto: Aquisição de material permanente -
escadas, para uso da Seção de Manutenção e reparos do TRE-AL, conforme especificações
e condições assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 3. Edital:
24/05/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00035-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 24/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 06/06/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações

(SIASGnet - 23/05/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0003389-20.2022. Objeto: Aquisição de materiais permanentes -
carrinho para transporte de livros e armário guarda-volumes, conforme especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 2. Ed i t a l :
24/05/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00036-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 24/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 07/06/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações

(SIASGnet - 23/05/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0000936-25.2022. Objeto: Aquisição de material permanente
mediante processo licitatório na modalidade Pregão, via Sistema de Registro de Preços..
Total de Itens Licitados: 6. Edital: 24/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av.
Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00010-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 24/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/06/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 23/05/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços n.º 29/2022, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI, para
eventual contratação de serviços de confecção, instalação e retirada de faixas e banners.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013;
Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0001349-81.2022.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 23/05/2022. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Rogerio Bonfim Oliveira Vieira.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 1 3.1.1. FAIXAS INFORMATIVAS 300 65,00

. 2 3.1.2. BANNER 350 27,00
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Pregões 2022

Licitação Em Andamento

   

Número 13/2022
SEI 0004603-17.2020.6.02.8000

Data: 24/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional, com fornecimento de peças sob demanda, de
acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total: R$ 550.494,56.
Documentos:

Edital
Planilhas (anexo I-A e I-E)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 15/2022
SEI 0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 283.334,27.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2022
SEI 0002231-27.2022.6.02.8000

Data: 11/05/2022 às 09:00:00 

Objeto: Prestação de serviços de impermeabilização com manta asfáltica tipo 3, de 4mm, com película de alumínio, com
fornecimento de material e mão de obra, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 8.285,51.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 25/2022
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SEI 0004543-56.2021.6.02.8000

Data: 16/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, que estejam cursando
nível de graduação, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 497.476,80.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I 
Pedido de Esclarecimento II
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II 

Número 26/2022
SEI 0001237-96.20221.6.02.8000

Data:02/06/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preços para eventual aquisição de  aparelhos de utensílios domésticos – Frigobares e Micro-
ondas, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão
Participante, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 67.701,35.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 27/2022
SEI 0006542-95.2021.6.02.8000

Data: 17/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – água mineral para mesários e coordenadores de locais de votação, por
ocasião das Eleições de 2022, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 382.617,60.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 28/2022
SEI 0002192-30.2022.6.02.8000

Data: 24/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição imediata de material de manutenção predial em geral, inclusive peças de reposição, para
manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 61.723,98.
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I 

Número 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 

Número 31/2022
SEI  0002333-49.2022.6.02.8000

Data: 27/05/2022 às 9:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, envasada em garrafões de 20 litros, e de
vasilhames para eventual ressarcimento (para o caso de dano ou extravio do material, no decorrer da execução
contratual), com vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na Capital, tudo
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 25.628,80.
Documentos:

Edital
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 32/2022
SEI  0002467-76.2022.6.02.8000

Data: 30/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição imediata de equipamentos material permanente – condicionadores de ar, para atender a demanda
ordinária de 2022, referente a todos os prédios que integram a Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 137.965,02.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I 

Número 33/2022
SEI  0002772-60.2022.6.02.8000

Data: 31/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de confecção de material gráfico para fornecimento de Manuais tipo cartilha e Guias
Rápidos de instrução para mesários que farão parte das Eleições Gerais de 2022, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 30.422,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 34/2022
SEI  0003525-17.2022.6.02.8000

Data: 01/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: aquisição de material de consumo - expediente, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 31.991,67
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 35/2022
SEI  0002299-74.2022.6.02.8000

Data: 06/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – escadas, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 6.560,70
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 36/2022
SEI  0003389-20.2022.6.02.8000

Data: 07/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de materiais permanentes – carrinho para transporte de livros e armário guarda-volumes, conforme
especificações e condições assentadas no edital.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 7.938,81
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/05/2022, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1072812 e o código CRC A2E527A3.

0003389-20.2022.6.02.8000 1072812v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1077448 e o código
CRC DB731150.
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AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  / AL 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 36 /2022     ABERTURA: 07 /06 / 2022 Às  14:00 hs 

PROPOSTA READEQUADA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

Quant 
 

Preço em R$ 

Valor 
Unitário 

Valor Unitário 
Extenso 

Valor Total 
Valor Total 
Extenso 

01 CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA 
MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS.  
ESPECIFICAÇÕES: Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas, pintura 
eletrostática a pó (epóxi), na cor azul; suportes para rodas com 04 rodízios 
giratórios;  
DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X 
LARGURA: 700mm . MARCA: WM CARRINHOS WMCT LB 7050 
OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais 
ou para menos. 

 
 

02 
UND 

R$ 2.125,00 
  Dois Mil  

Cento e  Vinte 
Cinco Reais  

R$ 4.250,00 

  Quatro Mil  
Duzentos  
Cinquenta 

Reais  

VALOR TOTAL: R$ 4.250,00 QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS 
 
A licitante DECLARA, expressamente que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital de Pregão e seus Anexos; 

 A licitante DECLARA, que o prazo de validade da Proposta de Preços está de acordo com o Edital, bem como, seu prazo  e local de entrega estão de 
acordo com  o mesmo. 
 
 A licitante DECLARA, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, 
encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 
 
 A licitante DECLARA, que acatará o pagamento conforme disposto neste Edital, ao tempo que indica os dados bancários da licitante: 
CONTA BANCÁRIA: BANCO C.E.F, AGÊNCIA: 1545    Nº DA CONTA: 877-0 

 Declaramos que a garantia dos produtos estão em conformidade com o Edital em tese. 

Maceió/AL,07  de JUNHO  de 2022  

 

 JULIANA CEZARIO FORTES 

Sócia-Administradora 

CPF: 027.660.794-59    RG: 1492693 SSP/AL 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2022.
Sr.as Servidoras. VERA LÚCIA FERREIRA DE

OLIVEIRA
                             SÂMIA COÊLHO TENÓRIO.
 
Solicito o atesto e análise da proposta apresentada

no Pregão 36/2022, item 01 (carrinho para transporte de
livros), segue evento nº 1083304.

 
Aguardo e agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/06/2022, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1083308 e o código CRC 5265D7F8.

0003389-20.2022.6.02.8000 1083308v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2022.
Senhor Pregoeiro,
Atendendo á solicitação de Vossa Senhoria

1083308, informo que o produto apresentado na proposta de
preços 1083304, possui refereência não encontrada em
pesquisa ao site do fabricante, conforme se observa no
evento 1083992  

Diante do exposto, volvo os autos, sugerindo
diligência no sentido de que o proponente apresente folders,
foto ou outra informação que comprove claramente o
atendimento ao objeto licitado.

 
Atenciosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da SEGAB

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 08/06/2022, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1083954 e o código CRC EB240736.

0003389-20.2022.6.02.8000 1083954v1
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Pregão nº: 362022
Modo de
Disputa: Aberto/Fechado
 

 Menu  Voltar

 

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com
as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação
definidos no edital.

Item: 1 - Carrinho Transporte Qtde
Solicitada: 2

Qtde
Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R$

4.945,0200 Recurso: Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: -
Motivo do Cancelamento do Item: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO

 

Fornecedor
Qtde

Ofertada
Proposta

(R$)
Melhor Lance

(R$)
Data

Melhor
Lance

Valor (R$)
Negociado

Situação
da

Proposta

Anexo Declaração

03.016.072/0001-

15 - 
 CEZARIOS
MOVEIS E
COMERCIO LTDA

2 5.300,0000 4.250,0000 
07/06/2022

14:31:02:573 - Consultar SIM  

Marca: WM CARRINHOS
Fabricante: WM CARRINHOS
Modelo / Versão: WMCT LB 7050
Descrição detalhada do objeto ofertado: CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS. ESPECIFICAÇÕES: Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas, pintura eletrostática a pó (epóxi), na cor azul;
suportes pa...

Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente

de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de

Acessibilidade: SIM       Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: O Licitante após reiteradas insistências do Pregoeiro não juntou o documento solicitado (folders, foto
ou outra informação que comprove claramente o atendimento ao objeto licitado).

21.559.804/0001-

03 -  GERBRA
COMERCIO EIRELI

2 6.000,0000 4.320,0000 
07/06/2022

14:31:35:417 - Consultar SIM  

Marca: WEBERMOVE
Fabricante: WEBERMOVE
Modelo / Versão: WMCTLB7050
Descrição detalhada do objeto ofertado: CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS. ESPECIFICAÇÕES: Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas, pintura eletrostática a pó (epóxi), na cor azul;
suportes par...

Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração independente

de proposta: SIM

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de

Acessibilidade: SIM       Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: LICITANTE NÃO ANEXOU PROPOSTA AJUSTADA NO PRAZO DE DUAS HORAS ESTABELECIDO NO
EDITAL, TAMPOUCO RESPONDEU AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO QUANTO À NEGOCIAÇÃO DE VALORES.

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique aqui.
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Pregão Eletrônico
Visualização de Propostas

 UASG: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Pregão nº: 362022 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado

 

 Menu  Voltar

 

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam
com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação definidos no edital.

Item: 2 - Armário Vestiário Qtde
Solicitada: 1

Qtde
Aceita: 0 Valor Máximo Aceitável: R$

2.993,7900
Recurso:

Sem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Intervalo mínimo entre lances: - 
Motivo do Cancelamento do Item: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO

 

Fornecedor
Qtde

Ofertada
Proposta 

(R$)
Melhor
Lance
(R$)

Data 
Melhor
Lance

Valor (R$)
Negociado

Situação
da

Proposta

Anexo Declaração

03.016.072/0001-

15 - 
CEZARIOS
MOVEIS E
COMERCIO LTDA

1 6.800,0000
6.800,0000 07/06/2022

14:00:00:797 - Consultar SIM  

Marca: NILKO
Fabricante: NILKO
Modelo / Versão: NK2334 + NK1510
Descrição detalhada do objeto ofertado: ARMÁRIO EM AÇO GALVANIZADO COM 08 (oito) COMPARTIMENTOS
ESPECIFICAÇÕES: Guarda -Volumes em corpo único "inteiriço" fabricado com aço galvanizado, com duas colunas e oito portas.

COMPOSIÇÃO: Chapa ga... 
Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM 
Situação Convocação Etapa Fechada: Convocado

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração

independente de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM

      Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: LICITANTE REGISTRA QUE A ADMINISTRAÇÃO REALIZOU COTAÇÃO DO ITEM "ERRADA". NÃO
OCORRENDO NEGOCIÇÃO DE VALORES DENTRO DO ETIMADO. REGISTRO ITEM FRACASSADO NA FASE DE
JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DE PROPOSTA

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique aqui.

 Menu  Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00036/2022 
 

Às 16:50 horas do dia 09 de junho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00036/2022, referente ao
Processo nº 0003389-20.2022, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

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

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Carrinho Transporte
Descrição Complementar: Carrinho Transporte Material: Chapa Aço Reforçada Sae 1010/1020 , Altura: 102 CM,
Aplicação: Transporte De Livros/Documentos , Capacidade: 150 KG, Cor: Cinza , Largura: 70 CM, Características
Adicionais: 4 Rodízios Giratórios 3"/2 Prateleiras Inclinadas/ , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática A
Pó/Anticorrosiva/Fosfati- , Profundidade: 50 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.945,0200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

09/06/2022
16:17:28

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA
ACEITAÇÃO

Item: 2
Descrição: Armário Vestiário
Descrição Complementar: Armário em aço galvanizado com 08 (oito) compartimentos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.993,7900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

09/06/2022
16:17:50

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA
ACEITAÇÃO

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .362022 .10257 .4978 .3155130

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00036/2022

 
Às 14:00 horas do dia 07 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0003389-20.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00036/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de materiais permanentes – carrinho para transporte de livros
e armário guarda-volumes, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro
abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-
se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Carrinho Transporte
Descrição Complementar: Carrinho Transporte Material: Chapa Aço Reforçada Sae 1010/1020 , Altura: 102 CM,
Aplicação: Transporte De Livros/Documentos , Capacidade: 150 KG, Cor: Cinza , Largura: 70 CM, Características
Adicionais: 4 Rodízios Giratórios 3"/2 Prateleiras Inclinadas/ , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática A
Pó/Anticorrosiva/Fosfati- , Profundidade: 50 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.945,0200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2
Descrição: Armário Vestiário
Descrição Complementar: Armário em aço galvanizado com 08 (oito) compartimentos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.993,7900 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Carrinho Transporte

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
03.016.072/0001-15 CEZARIOS

MOVEIS E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 2 R$ 2.650,0000 R$ 5.300,0000 03/06/2022
11:31:29

Marca: WM CARRINHOS 
Fabricante: WM CARRINHOS 
Modelo / Versão: WMCT LB 7050 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA
MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS. ESPECIFICAÇÕES: Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas,
pintura eletrostática a pó (epóxi), na cor azul; suportes para rodas com 04 rodízios giratórios 
Porte da empresa: ME/EPP

21.559.804/0001-03 GERBRA
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 3.000,0000 R$ 6.000,0000 06/06/2022
17:15:20

Marca: WEBERMOVE 
Fabricante: WEBERMOVE 
Modelo / Versão: WMCTLB7050 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA
MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS. ESPECIFICAÇÕES: Confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas,
pintura eletrostática a pó (epóxi), na cor azul; suportes para rodas com 04 rodízios giratórios; DIMENSÕES
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EXTERNAS: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X LARGURA: 700mm 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.000,0000 21.559.804/0001-03 07/06/2022 14:00:00:943
R$ 5.300,0000 03.016.072/0001-15 07/06/2022 14:00:00:943
R$ 5.200,0000 21.559.804/0001-03 07/06/2022 14:14:30:667
R$ 4.250,0000 03.016.072/0001-15 07/06/2022 14:31:02:573
R$ 4.320,0000 21.559.804/0001-03 07/06/2022 14:31:35:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/06/2022
14:00:31 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/06/2022
14:05:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

07/06/2022
14:29:08 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

07/06/2022
14:29:08

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 5.200,0000
e R$ 5.300,0000.

Encerramento 07/06/2022
14:34:09 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

07/06/2022
14:34:09 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/06/2022
14:47:41

Convocado para envio de anexo o fornecedor CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 03.016.072/0001-15.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/06/2022
14:50:44

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CEZARIOS MOVEIS E
COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.016.072/0001-15.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/06/2022
16:11:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA,
CNPJ/CPF: 03.016.072/0001-15.

Recusa de
proposta

08/06/2022
17:38:33

Recusa da proposta. Fornecedor: CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
03.016.072/0001-15, pelo melhor lance de R$ 4.250,0000. Motivo: O Licitante após
reiteradas insistências do Pregoeiro não juntou o documento solicitado (folders, foto ou
outra informação que comprove claramente o atendimento ao objeto licitado).

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/06/2022
17:38:33

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CEZARIOS MOVEIS
E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 03.016.072/0001-15.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

09/06/2022
14:05:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
21.559.804/0001-03.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

09/06/2022
16:09:20

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GERBRA
COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03.

Recusa de
proposta

09/06/2022
16:17:16

Recusa da proposta. Fornecedor: GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-
03, pelo melhor lance de R$ 4.320,0000. Motivo: LICITANTE NÃO ANEXOU PROPOSTA
AJUSTADA NO PRAZO DE DUAS HORAS ESTABELECIDO NO EDITAL, TAMPOUCO RESPONDEU
AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO QUANTO À NEGOCIAÇÃO DE VALORES.

Cancelado no
julgamento

09/06/2022
16:17:28 Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Armário Vestiário

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

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

Registro
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03.016.072/0001-15 CEZARIOS
MOVEIS E
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 6.800,0000 R$ 6.800,0000 03/06/2022
11:31:29

Marca: NILKO 
Fabricante: NILKO 
Modelo / Versão: NK2334 + NK1510 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EM AÇO GALVANIZADO COM 08 (oito)
COMPARTIMENTOS ESPECIFICAÇÕES: Guarda -Volumes em corpo único "inteiriço" fabricado com aço
galvanizado, com duas colunas e oito portas. COMPOSIÇÃO: Chapa galvanizada resistente à corrosão
conforme exige a NBR 7008, com 4 pés reguláveis. Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia)
Dobras enroladas livre de arestas cortantes. Fechaduras cilíndricas, chaves com segredos diferentes e com
chaves reservas. Portas com aletas de ventilação. Garantia mínima de 01 (um) ano. DIMENSÕES DO
ARMÁRIO: Largura: 700 mm; Altura: 1.820 mm; Profundidade: 450 mm CORES: Corpo na cor cinza,
portas na cor azul. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.800,0000 03.016.072/0001-15 07/06/2022 14:00:00:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/06/2022
14:00:50 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/06/2022
14:05:02 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

07/06/2022
14:22:01 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

07/06/2022
14:22:01

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$
6.800,0000.

Encerramento 07/06/2022
14:27:02 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

07/06/2022
14:27:02 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

07/06/2022
14:49:57

Recusa da proposta. Fornecedor: CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
03.016.072/0001-15, pelo melhor lance de R$ 6.800,0000. Motivo: LICITANTE REGISTRA
QUE A ADMINISTRAÇÃO REALIZOU COTAÇÃO DO ITEM "ERRADA". NÃO OCORRENDO
NEGOCIÇÃO DE VALORES DENTRO DO ETIMADO. REGISTRO ITEM FRACASSADO NA FASE
DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DE PROPOSTA

Cancelado no
julgamento

09/06/2022
16:17:50 Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/06/2022
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização
da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o

início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se

conectados.
Pregoeiro 07/06/2022

14:02:04
Srs. (as) Licitantes, finalizada a análise prévia de propostas cadastradas, favor

observem as mensagens do sistema para abertura da fase competitiva.
Sistema 07/06/2022

14:05:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 07/06/2022

14:05:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/06/2022
14:05:02

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

Sistema 07/06/2022
14:22:01

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no
valor de R$ 6.800,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:27:01

do dia 07/06/2022.
Sistema 07/06/2022

14:27:02
O fornecedor da proposta no valor de R$ 6.800,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 2.
Sistema 07/06/2022

14:27:02
O item 2 está encerrado.
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Sistema 07/06/2022
14:29:08

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 5.200,0000 e R$ 5.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:34:08 do dia 07/06/2022.
Sistema 07/06/2022

14:34:09
O item 1 está encerrado.

Sistema 07/06/2022
14:37:34

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 07/06/2022
14:41:33

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira classificada no item 01, conforme a determinação da legislação do pregão

eletrônico contida no Edital devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª
aceitar nossa contraproposta no valor de R$4.000,00, é possível?

Pregoeiro 07/06/2022
14:44:14

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Acrescento, o item 02 V.Sª foi a
única com proposta cadastrada, contudo o valor está muito acima do estimado, da

mesma forma questionamos, aceita o valor de R$2.993,79?
03.016.072/0001-

15
07/06/2022
14:44:25

Infelizmente não temos condições

Pregoeiro 07/06/2022
14:44:38

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardo respostas.

03.016.072/0001-
15

07/06/2022
14:45:41

Com relação ao item 02, acreditamos que os Senhores cotaram erroneamente

Pregoeiro 07/06/2022
14:46:03

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Sr. (a) Licitante, quanto ao item 01 o
valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração,

convocaremos anexo aguardamos sua proposta devidamente ajustada ao último
lance ofertado no prazo de duas horas.

Pregoeiro 07/06/2022
14:47:29

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço a resposta
quanto ao item 02, comunicaremos à Administração o fracasso do item e

recomendaremos uma nova cotação, fase interna do pregão eletrônico. Agradeço e
aguardamos proposta ajustada item 01

Sistema 07/06/2022
14:47:41

Senhor fornecedor CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
03.016.072/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

03.016.072/0001-
15

07/06/2022
14:48:00

Ok, Pregoeiro

Pregoeiro 07/06/2022
14:48:08

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ITEM 01 ANEXO CONVOCADO,
AGUARDAMOS PROPOSTA AJUSTADA.

Pregoeiro 07/06/2022
14:48:21

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Obrigado e aguardo.

Sistema 07/06/2022
14:50:44

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
03.016.072/0001-15, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 07/06/2022
14:52:12

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento
do documento solicitado, aguarde um instante.

Pregoeiro 07/06/2022
14:59:18

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, suspenderemos a
sessão a fim de encaminhar sua proposta à Unidade Requisitante deste Regional a
fim de verificar a conformidade técnica da mesma. Retornaremos amanhã às 16

horas dia 08/06/2022. Obrigado e boa tarde.
Pregoeiro 08/06/2022

16:02:03
Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 08/06/2022
16:04:56

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Passaremos a transcrever o
pronunciamento da Unidade demandante, responsável pela análise da

conformidade técnica da proposta encaminhada por V. Sª
Pregoeiro 08/06/2022

16:07:08
Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - "Senhor Pregoeiro, Atendendo á
solicitação de Vossa Senhoria 1083308, informo que o produto apresentado na

proposta de preços 1083304, possui refereência não encontrada em pesquisa ao
site do fabricante, conforme se observa no evento 1083992  

Pregoeiro 08/06/2022
16:07:31

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - .....Diante do exposto, volvo os
autos, sugerindo diligência no sentido de que o proponente apresente folders, foto
ou outra informação que comprove claramente o atendimento ao objeto licitado."

Pregoeiro 08/06/2022
16:11:12

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Pelo exposto, em DILIGÊNCIA,
solicito o encaminhamento do (os) documentos sugeridos pela Unidade

Requisitante. Convocaremos anexo.
Sistema 08/06/2022

16:11:27
Senhor fornecedor CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
03.016.072/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 08/06/2022
16:11:56

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Aguardo em uma hora, deixando de
anexar recusaremos a sua proposta.

Pregoeiro 08/06/2022
17:14:36

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, O Senhor ainda
não juntou o documento solicitado (folders, foto ou outra informação que

comprove claramente o atendimento ao objeto licitado). Favor se pronunciar ou
iremos recusar a sua proposta.

Pregoeiro 08/06/2022
17:37:27

Para CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - Diante do silêncio e não
apresentação do documento solicitado iremos recusar a sua proposta. Boa tarde!

Sistema 08/06/2022 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
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17:38:33
Pregoeiro 08/06/2022

17:43:00
Para GERBRA COMERCIO EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o segundo
colocado para o item 1, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita ofertar o valor total do item 1 em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)?
Pregoeiro 08/06/2022

17:49:46
Para GERBRA COMERCIO EIRELI - Senhor Licitante...

Pregoeiro 08/06/2022
18:16:55

Senhores Licitantes iremos suspender a presente sessão pública e a reabriremos
às 14:00 (quatorze horas) de amanhã (dia 09/06/2022).

Pregoeiro 09/06/2022
14:01:00

Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 09/06/2022
14:03:56

Para GERBRA COMERCIO EIRELI - Sr.(a) Licitante, conforme tratativas na sessão
anterior, considerando o silêncio de V.Sª na fase de negociação de valores,
determino o prazo de duas horas para encaminhamento de sua proposta

devidamente ajustada ao último lance ofertado contendo todas as exigências
consignadas no Edital. Devendo encaminhar, folder"s, catálogos, manuais do

item....
Pregoeiro 09/06/2022

14:05:21
Para GERBRA COMERCIO EIRELI - ... a fim de subsidiar a Unidade Técnica na

análise da conformidade, tudo guardando relação com o modelo/marca/fabricante
registrado na proposta cadastrada por V.Sª. Ao final do prazo deixando de anexar

RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA.
Sistema 09/06/2022

14:05:29
Senhor fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 09/06/2022

16:07:51
Para GERBRA COMERCIO EIRELI - Sr.(a) Licitante, proposta recusada,

considerando que V.Sª deixou de anexar proposta devidamente ajustada ao último
lance ofertado no prazo DETERMINADO NO EDITAL.

Sistema 09/06/2022
16:09:20

Senhor fornecedor GERBRA COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.559.804/0001-03, o
prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema 09/06/2022
16:17:28

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para
os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento

´.
Pregoeiro 09/06/2022

16:18:28
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/06/2022 às

16:40:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 07/06/2022
13:56:41

Abertura da
sessão pública

07/06/2022
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

07/06/2022
14:05:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

07/06/2022
14:37:34 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

07/06/2022
15:00:11

Previsão de reabertura: 08/06/2022 16:00:00; suspensão administrativa,
encaminhamento da proposta item 01 à Unidade para atesto de conformidade técnica.

Reativação 08/06/2022
16:01:10

Alteração equipe 08/06/2022
17:11:56

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
00871703459-SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA . Justificativa: Necessidade de
continuidade do certame.

Suspensão
administrativa

08/06/2022
18:17:25

Previsão de reabertura: 09/06/2022 14:00:00; Senhores Licitantes iremos suspender a
presente sessão pública e a reabriremos às 14:00 (quatorze horas) de amanhã (dia
09/06/2022).

Alteração equipe 09/06/2022
13:54:09

Pregoeiro Anterior: 00871703459-SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: ALTERAÇÃO EQUIPE
CONDUÇÃ CERTAME

Reativação 09/06/2022
14:00:32

Abertura do prazo 09/06/2022
16:17:28 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

09/06/2022
16:18:28 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/06/2022 às 16:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
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Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:50 horas do dia
09 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3699 - TRE-AL/PRE/PREG

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

itens 01 e 02 Pregão 36/2022, destacando os motivos extraídos em
relatórios anexos ao presente procedimento administrativo, eventos
nºs 1086883, 1086884. 

Pelo exposto, é inequívoco a ausência da efetiva
competitividade no certame em questão.

Seguem: ATA PREGÃO 36/2022 1086901; TERMO
ADJUDICAÇÃO FRACASSO 1086885

Respeitosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 10/06/2022, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1086902 e o código CRC C620FEEE.

0003389-20.2022.6.02.8000 1086902v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos, pedindo vênia para

sugerir que o feito seja submetido à consideração superior da
Presidência, no sentido de homologar os atos praticados pelo
Sr. Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão Eletrônico nº
36/2022 (doc. 1086902), e autorizar a repetição do certame,
devendo a SEIC, previamente, reavaliar a estimativa da
despesa.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2022, às 23:53, 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
1087657 e o código CRC FB4EB17E.

0003389-20.2022.6.02.8000 1087657v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de junho de 2022.
Senhor Presidente, 
 
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa

Excelência, informação prestada pelo Sr. Secretário de
Administração, por conduto do Despacho GSAD 1087657,
dando conta do fracasso do Pregão Eletrônico nº 36/2022,
objetivando a aquisição de materiais permanentes – carrinho
para transporte de livros e armário guarda-volumes, sendo
necessária a homologação dos atos do Sr. Pregoeiro para que
surtam seus efeitos legais.

 
Ressalto por oportuno, também, consoante

noticiado no aludido despacho, a necessidade de autorização
da repetição do certame, com a consequente revisão prévia da
estimativa de preços.

 
Posta assim a questão, concluo os autos eletrônicos

à superior consideração de Vossa Excelência para a
necessária e competente deliberação, com a sugestão de que
seja efetivada a homologação dos atos praticados pelo
Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão nº 36/2022,
consoante Informação nº 3699 (1086902).

 
Outrossim, como também sugerido pelo Titular da

SAD, que seja autorizada a instrução com vistas à atualização
da pesquisa de preços, visando à repetição do certame.

 
Respeitosamente,

Conclusão GDG 1089304         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 271



Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/06/2022, 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
1089304 e o código CRC 5A9AA4EA.

0003389-20.2022.6.02.8000 1089304v1

Conclusão GDG 1089304         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 272



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003389-20.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE EDIÇÃO, GESTÃO E APOIO À BIBLIOTECA
ASSUNTO : Homologação atos Pregoeiro. Autorização repetição do certame. Fracasso pregão nº 36/2022.

 

Decisão nº 2891 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral no evento SEI 1089304, com fulcro nas informações
da Secretaria de Administração (1087657) noticiando o fracasso do
Pregão Eletrônico n°36/2022, que tinha por objeto  aquisição de
materiais permanentes – carrinho para transporte de livros e armário
guarda-volumes, HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro,
nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao tempo
em que AUTORIZO a repetição do certame, com a consequente
revisão prévia da estimativa de preços.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências
administrativas que se revelem necessárias ou recomendáveis à
consecução do feito.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/06/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094838 e o código CRC C19B1BBF.

0003389-20.2022.6.02.8000 1094838v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00036/2022

 
Às 19:36 horas do dia 28 de junho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003389-20.2022,
Pregão nº 00036/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Carrinho Transporte
Descrição Complementar: Carrinho Transporte Material: Chapa Aço Reforçada Sae 1010/1020 , Altura: 102 CM,
Aplicação: Transporte De Livros/Documentos , Capacidade: 150 KG, Cor: Cinza , Largura: 70 CM, Características
Adicionais: 4 Rodízios Giratórios 3"/2 Prateleiras Inclinadas/ , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática A
Pó/Anticorrosiva/Fosfati- , Profundidade: 50 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.945,0200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

09/06/2022
16:17:28 - Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM

CANCELADO NA ACEITAÇÃO

Homologado 28/06/2022
19:36:29

JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA

 
Item: 2
Descrição: Armário Vestiário
Descrição Complementar: Armário em aço galvanizado com 08 (oito) compartimentos.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.993,7900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

09/06/2022
16:17:50 - Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM

CANCELADO NA ACEITAÇÃO

Homologado 28/06/2022
19:36:30

JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
À COMAP, para devidos registros no Portal da

Transparência e instrução com vista à repetição do certame,
na forma determinada pela Presidência, na Decisão 2891
(doc. 1094838).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, às 19:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096104 e o código CRC AE0337CC.

0003389-20.2022.6.02.8000 1096104v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
À SEIC,
Para avaliar a necessidade de revisar a estimativa

de preços.
À SLC, para eventuais registros no Portal.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 30/06/2022, às 11:44, 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
1096308 e o código CRC 300498D4.

0003389-20.2022.6.02.8000 1096308v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2022.
À COMAP para, considerando o histórico das

tentativas de compra dos itens, conforme descrito na
Informação 2135 (doc. 1046424), em que se destaca o fato de
que "as aquisições dos bens permanentes requeridas por esta
unidade, objeto dos Processos nºs 0007437-
56.2021.6.02.8000 e 0003415-52.2021.6.02.8000 (carrinho
para transporte de livros e armário guarda-volumes,
respectivamente), não obtiveram êxito, até o presente
momento, como consequência de procedimentos licitatórios
desertos", e tendo em conta o baixo valor da aquisição (os
dois itens somados não chega a R$ 8.000,00), observo haver
elementos suficientes para a instrução de contratação direta
de que trata o inciso V da Lei nº 8.666/93, especialmente
porque o risco de nova deserção e/ou fracasso da licitação é
por demais considerável, não se justificando assim a
repetição de certame que se tem como previsível o fracasso.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2022, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1101938 e o código CRC F8BD55AB.

0003389-20.2022.6.02.8000 1101938v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2022.
À SEIC, 
Para instrução na forma solicitada pela SAD

(evento 1101938).
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 08/07/2022, às 11:02, 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
1102127 e o código CRC 6F69793C.

0003389-20.2022.6.02.8000 1102127v1
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E-mail - 1102346

Data de Envio: 
  08/07/2022 13:08:05

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

Para (com cópia oculta):
    l.acontabilidade@terra.com
    primaveraequipamentos@gmail.com
    adonai@adonaiatacadista.com.br
    front@frontcomercial.com
    egide.net@uol.com.br
    insc.empresa@yahoo.com.br
    costaelucia@hotmail.com
    ramonrcamanutencao@gmail.com
    comerciosilveira1@gmail.com
    gmo.contratos@gmail.com
    cz_moveis12@hotmail.com
    Juliana_fox@msn.com
    maxwell.mendonca@nilko.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens: a) 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO
DE LIVROS e b) (01) UM ARMÁRIO EM AÇO GALVANIZADO COM 08 (oito) COMPARTIMENTOS, conforme
Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1046426.html
    Anexo_1049211.html
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ: 06.015.041/0001-38 - Inscrição Estadual: ISENTO
André Luís Cavalcante Gomes
seic@tre-al.jus.br 
(82) 2122-7700 Ramal: 
MACEIO - AL

Emitido em: 11/04/2022. Impresso em:11/07/2022.

PROPOSTA COMERCIAL Nº 229604

Prezado Cliente,

Segue proposta comercial conforme solicitado.

A Nilko, atua há mais de 40 anos neste mercado e nosso compromisso é produzir armários, bancos e acessórios seguros,
resistentes, modernos e os mais duráveis da América Latina, Europa e EUA.

Garantimos aos nossos clientes que o investimento na compra dos Produtos Nilko é realizado uma única vez, pois nossos
armários e demais produtos de nossa linha, duram décadas.

Quando necessário, contamos com peças de reposição e assistência técnica permanente, realizada pelos próprios vendedores.

Nossa Garantia para a linha de Armários de Aço, é de 5 anos contra defeito de fabricação e contra corrosão se instalados com
pés elevados fabricados em aço inox. Contamos também com uma linha de Armários fabricados em ABS, material de
engenharia de alto impacto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

A Nilko é uma das únicas empresas no Brasil que utiliza na fabricação de seus armários chapas de aço galvanizado (maior
resistência a ferrugem), reforços nas portas e na estrutura, dobras enroladas livres de arestas cortantes, dobradiças reforçadas,
tinta anti-bactericida, anti-mofo e sem cheiro, oferecendo resistência, segurança e durabilidade muito acima dos armários
encontrados no mercado.

Contamos também com uma linha de armários guarda-volumes fabricados em ABS (material de engenharia de alto impacto)
que possuem em sua composição aditivo anti-bactericida, anti-microbiano (sem cheiro) e o aditivo UV que retarda a
degradação do produto, quando exposto a intempéries.

Nossos Armários foram testados nos principais laboratórios do Brasil e possuem certificações e laudos que atestam a sua
qualidade, segurança e durabilidade.

Agradecemos pelo interesse em nossos produtos e ficamos a disposição para demais esclarecimentos.

Proposta  (1103074)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 281



ITEM 1- MS2604 - 1 unidades | Total de 8 portas
NK 2364 - ARMÁRIO ROUPEIRO PLÁSTICO ABS 

Armário roupeiro plástico ABS de alto impacto. Dimensões externas: 70 x 45 x 180cm
(LxPxA), portas com 45cm de altura;

• Fabricado em Abs de alto impacto, atendendo as normas da Anvisa, Rohs e UL;
• Textura Easy Clean, lavável (resistente a químicos);
• Proteção UV;
• Antimofo, antibactéria e sem cheiro;
• Livre de arestas cortantes (Mais resistência sem cortes - Hands Cut Free);
• Sapatas (pés plásticos) reguláveis para corrigir desníveis do piso;
• Sistema Safe Locker – Antifurto;
• Lingueta reforçada do fecho em alumínio de 3.0mm;
• Sistema exclusivo de ventilação vv 5.5 para as portas;
• Portas fixadas com eixos em alumínio 6351 e batentes de borracha;
• Tamanho compatível com capacete de motociclista;
• Atende a Norma Reguladora do Trabalho NR24;
• Sistema de fixação na parede;
• Ideais para ambientes agressivos a corrosão;
• 13 opções de cores para as portas;
• Cor do Corpo: BEGE.

Garantia de 5 (cinco anos):

Para defeitos de fabricação, pintura e/ou corrosão para armários fabricados em
alumínio, aço pré-zincado, aço inox ou plástico.

Garantia de 12 (doze meses):

Componentes eletroeletrônicos, eletromecânicos e fechos/fechaduras aplicadas em
nossos armários e Longarinas; salvo outra condição pré-estabelecida entre o
FORNECEDOR/FABRICANTE destes componentes e a empresa NILKO.

 

Cor das portas: AZUL
Fecho: FECHO CADEADO
Garantia: 5 anos
NCM: 94037000
Detalhes:

FECHOS DISPONÍVEIS SEM CUSTO ADICIONAL:

1- PADRÃO COM DUAS CHAVES E NUMERAÇÃO NO FECHO;

2- PITÃO PARA CADEADO.

VENTILAÇÃO NAS PORTAS - REDONDA VERTICAL 5.5.

 

UNITÁRIO R$ 2.459,1000 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL R$ 2.459,10 + IPI: 3,75%
FRETE R$ 0,00 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL C/IPI R$ 2.551,32
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ITEM 2- NK1512 - 2 unidades
NK 1512 - PÉ ELEVADO EM ABS

Pé elevado para armário Confeccionado em ABS de alto impacto com aditivos anti UV e
Nobac

Antigo MS1510

Garantia: 5 anos
NCM: 94039900
Detalhes:

DEVERÁ SER USADO UM CONJUNTO DE PÉS ELEVADOS PARA CADA COLUNA
COM 04 PORTAS DO ARMÁRIO PARA QUE O MESMO NÃO FIQUE DIRETAMENTE NO
CHÃO.

UNITÁRIO R$ 111,3000 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL R$ 222,60 + IPI: 3,75%
FRETE R$ 0,00 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL C/IPI R$ 230,95
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VALOR DOS PRODUTOS R$ 2.681,70

VALOR DO IPI R$ 100,56

VALOR DO FRETE DESTACADO R$ 0,00

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS R$ 2.782,26

FORMAS DE PAGAMENTO
BOLETO CARTAO DE CREDITO

PRAZO DE PAGAMENTO
28DD

PRAZO DE EXPEDIÇÃO
30 dias úteis

FRETE
FOB

VALIDADE DA PROPOSTA
20/07/2022

Observações Frete:
FRETE NÃO INCLUSO - EM MÉDIA 15% DO VALOR DA NOTA FISCAL.

Observações:
FRETE NÃO INCLUSO - EM MÉDIA 15% DO VALOR DA NOTA FISCAL.

DADOS PARA FATURAMENTO:
Nilko Tecnologia Ltda.
CNPJ: 75.086.785/0001-66 - Inscrição Estadual: 137.00423-29
Endereço: Avenida Maringá, 1900 Cidade: Pinhais Estado: PR CEP: 83325-360

Sem mais, agradecemos a preferência e ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos;

Atenciosamente,

Maxwell Sá Mendonça
MAXWELL
79 99941-3264 / 79 99941-3264
/ maxwell.mendonca@nilko.com.br
www.nilko.com.br/armarios
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2022.
Senhora Chefe,
 
Tendo em vista proposta apresentada pela Empresa

Nilko (1103074) com valor abaixo do preço máximo para o
item 2 - um armário em abs com 08 (oito) compartimentos,
encaminhamos o referido orçamento para análise quanto à
compatibilidade com o Termo de Referência vigente.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 11/07/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1103079 e o código CRC F9A372B8.

0003389-20.2022.6.02.8000 1103079v1
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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 julho de 2022.
À SEIC,
Analizando a proposta apresentada pela Empresa

NILkO (1103074), informo que o produto ofertado atende ás
necessidades desta unidade.

Atenciosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira

Chefe da SEGAB

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 12/07/2022, 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
1103603 e o código CRC 71589624.

0003389-20.2022.6.02.8000 1103603v1
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E-mail - 1103725

Data de Envio: 
  12/07/2022 17:11:55

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

Para:
    cz_moveis12@hotmail.com

Assunto: 
  Proposta carrinho de biblioteca

Mensagem: 
  Segue proposta apresentada para análise e atualização

Anexos:
    Proposta_1083304_PROPOSTA_DE_PRECOS.pdf
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E-mail - 1103857

Data de Envio: 
  12/07/2022 18:19:37

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

Para (com cópia oculta):
    contato@tubularte.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens: 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível. Solicitamos que seja apresentado o menor preço possível, pois, provavelmente, a aquisição
ocorrerá de forma direta.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1046426.html
    Anexo_1049211.html
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
    E_mail_1102346.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ: 06.015.041/0001-38 - Inscrição Estadual: ISENTO
André Luís Cavalcante Gomes
seic@tre-al.jus.br 
(82) 2122-7700 Ramal: 
MACEIO - AL

Emitido em: 11/04/2022. Impresso em:12/07/2022.

PROPOSTA COMERCIAL Nº 229604

Prezado Cliente,

Segue proposta comercial conforme solicitado.

A Nilko, atua há mais de 40 anos neste mercado e nosso compromisso é produzir armários, bancos e acessórios seguros,
resistentes, modernos e os mais duráveis da América Latina, Europa e EUA.

Garantimos aos nossos clientes que o investimento na compra dos Produtos Nilko é realizado uma única vez, pois nossos
armários e demais produtos de nossa linha, duram décadas.

Quando necessário, contamos com peças de reposição e assistência técnica permanente, realizada pelos próprios vendedores.

Nossa Garantia para a linha de Armários de Aço, é de 5 anos contra defeito de fabricação e contra corrosão se instalados com
pés elevados fabricados em aço inox. Contamos também com uma linha de Armários fabricados em ABS, material de
engenharia de alto impacto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

A Nilko é uma das únicas empresas no Brasil que utiliza na fabricação de seus armários chapas de aço galvanizado (maior
resistência a ferrugem), reforços nas portas e na estrutura, dobras enroladas livres de arestas cortantes, dobradiças reforçadas,
tinta anti-bactericida, anti-mofo e sem cheiro, oferecendo resistência, segurança e durabilidade muito acima dos armários
encontrados no mercado.

Contamos também com uma linha de armários guarda-volumes fabricados em ABS (material de engenharia de alto impacto)
que possuem em sua composição aditivo anti-bactericida, anti-microbiano (sem cheiro) e o aditivo UV que retarda a
degradação do produto, quando exposto a intempéries.

Nossos Armários foram testados nos principais laboratórios do Brasil e possuem certificações e laudos que atestam a sua
qualidade, segurança e durabilidade.

Agradecemos pelo interesse em nossos produtos e ficamos a disposição para demais esclarecimentos.
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ITEM 1- MS2604 - 1 unidades | Total de 8 portas
NK 2364 - ARMÁRIO ROUPEIRO PLÁSTICO ABS 

Armário roupeiro plástico ABS de alto impacto. Dimensões externas: 70 x 45 x 180cm
(LxPxA), portas com 45cm de altura;

• Fabricado em Abs de alto impacto, atendendo as normas da Anvisa, Rohs e UL;
• Textura Easy Clean, lavável (resistente a químicos);
• Proteção UV;
• Antimofo, antibactéria e sem cheiro;
• Livre de arestas cortantes (Mais resistência sem cortes - Hands Cut Free);
• Sapatas (pés plásticos) reguláveis para corrigir desníveis do piso;
• Sistema Safe Locker – Antifurto;
• Lingueta reforçada do fecho em alumínio de 3.0mm;
• Sistema exclusivo de ventilação vv 5.5 para as portas;
• Portas fixadas com eixos em alumínio 6351 e batentes de borracha;
• Tamanho compatível com capacete de motociclista;
• Atende a Norma Reguladora do Trabalho NR24;
• Sistema de fixação na parede;
• Ideais para ambientes agressivos a corrosão;
• 13 opções de cores para as portas;
• Cor do Corpo: BEGE.

Garantia de 5 (cinco anos):

Para defeitos de fabricação, pintura e/ou corrosão para armários fabricados em
alumínio, aço pré-zincado, aço inox ou plástico.

Garantia de 12 (doze meses):

Componentes eletroeletrônicos, eletromecânicos e fechos/fechaduras aplicadas em
nossos armários e Longarinas; salvo outra condição pré-estabelecida entre o
FORNECEDOR/FABRICANTE destes componentes e a empresa NILKO.

 

Cor das portas: AZUL
Fecho: FECHO CADEADO
Garantia: 5 anos
NCM: 94037000
Detalhes:

FRETE R$ 350,00 - DILUÍDO POR IGUAL VALOR NOS ITENS.

VENTILAÇÃO NAS PORTAS - REDONDA VERTICAL 5.5.

BANDEJA MÓVEL INTERNA EM CADA COMPARTIMENTO.

 

UNITÁRIO R$ 2.458,6700 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL R$ 2.458,67 + IPI: 3,75%
DESCONTO R$ 73,76 [ 3% ]
FRETE R$ 0,00 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL C/IPI R$ 2.474,34
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ITEM 2- NK1512 - 2 unidades
NK 1512 - PÉ ELEVADO EM ABS

Pé elevado para armário Confeccionado em ABS de alto impacto com aditivos anti UV e
Nobac

Antigo MS1510

Garantia: 5 anos
NCM: 94039900
Detalhes:

FRETE R$ 350,00 - DILUÍDO POR IGUAL VALOR NOS ITENS.

DEVERÁ SER USADO UM CONJUNTO DE PÉS ELEVADOS PARA CADA COLUNA
COM 04 PORTAS DO ARMÁRIO PARA QUE O MESMO NÃO FIQUE DIRETAMENTE NO
CHÃO.

UNITÁRIO R$ 222,6700 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL R$ 445,34 + IPI: 3,75%
DESCONTO R$ 13,36 [ 3% ]
FRETE R$ 0,00 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL C/IPI R$ 448,18
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VALOR DOS PRODUTOS R$ 2.904,01

VALOR DO DESCONTO R$ 87,12

VALOR DO IPI R$ 105,63

VALOR DO FRETE DESTACADO R$ 0,00

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS R$ 2.922,52

FORMAS DE PAGAMENTO
BOLETO CARTAO DE CREDITO

PRAZO DE PAGAMENTO
28DD

PRAZO DE EXPEDIÇÃO
30 dias úteis

FRETE
FOB

VALIDADE DA PROPOSTA
20/07/2022

Observações Frete:
FRETE INCLUSO - DILUÍDO POR IGUAL VALOR NOS ITENS DA PROPOSTA.

DADOS PARA FATURAMENTO:
Nilko Tecnologia Ltda.
CNPJ: 75.086.785/0001-66 - Inscrição Estadual: 137.00423-29
Endereço: Avenida Maringá, 1900 Cidade: Pinhais Estado: PR CEP: 83325-360

Sem mais, agradecemos a preferência e ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos;

Atenciosamente,

Maxwell Sá Mendonça
MAXWELL
79 99941-3264 / 79 99941-3264
/ maxwell.mendonca@nilko.com.br
www.nilko.com.br/armarios
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 75.086.785/0001-66 DUNS®: 898719646
Razão Social: NILKO TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN 26/12/2022
FGTS 27/07/2022
Trabalhista Validade: 19/12/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/02/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 01/02/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 12/07/2022 19:31 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 12/07/2022 19:39:18 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: NILKO TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 75.086.785/0001-66 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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01941387470Usuário:

13/07/2022 12:45:46Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

NILKO TECNOLOGIA LTDA Adimplente75086785
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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E-mail - 1105864

Data de Envio: 
  14/07/2022 19:06:13

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

Para (com cópia oculta):
    vendas03@cdsind.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens: 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível. Solicitamos que seja apresentado o menor preço possível, pois, provavelmente, a aquisição
ocorrerá de forma direta.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1046426.html
    Anexo_1049211.html
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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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: NILKO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 75.086.785/0001-66 

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.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

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 09:44:23 do dia 29/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/12/2022.
Código de controle da certidão: 0FA1.6390.3702.0270
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
Certidão liberada por força de decisão judicial, Mandado de Segurança nº
50749159720214047000, da 2ª Vara Federal de Curitiba.
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AFH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., 
sociedade limitada, com sede na cidade de Pinhais, Estado do 
Paraná, na Avenida Maringá, 1900, Emiliano Perneta, parte, 
CEP 83325-360, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob n.º 
84.454.644/0001-40, com  seus atos  constitutivos  registrados 
na Junta Comercial do Paraná (“JUCEPAR”) sob N.I.R.E. 41 2 
0565303 4, em sessão de 22/02/2006, representada por sua 
sócia  administradora,  ANTONIA  ANA  HUSCHER,  brasileira, 
Casada sob regime de comunhão universal de bens, industrial, 
nascida em 13/06/1955, residente e domiciliada em Curitiba, no 
Estado do Paraná, à Rua Tenente Brigadeiro Francisco Assis 
Correa de Mello, 953, Jardim das Américas, CEP 81540-210, 
portadora  da  Cédula  de  Identidade  R.G.  nº  1.178.7967- 
SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 231.059.259-53; 

 
ANDREA HUSCHER, brasileira, divorciada, advogada, nascida 
em 29/06/1980, residente e domiciliada em Curitiba, no Estado 
do Paraná, na Avenida São José, 752 apt 1604 – Cristo Rei, 
CEP 80050-350, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 
6.220.127-4 SSP/PR, CPF/MF nº 032.287.569-20; 

 
ARTUR HUSCHER, brasileiro, solteiro, industrial, nascido em 
08/10/1982, residente e domiciliado em Curitiba, no Estado do 
Paraná, na Rua Saldanha da Gama, 86 – Centro, CEP 80060- 
170, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.220.156-8 
SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 037.663.749-82; 

 
Únicos  sócios  da  Sociedade  Limitada  denominada  NILKO 
TECNOLOGIA  LTDA.,  com  sede  na  cidade  de  Pinhais,  no 
Estado  do  Paraná,  na  Avenida  Maringá,  1900  –  Emiliano 
Perneta – CEP 83325-360, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob n.º 
75.086.785/0001-66, com seus atos constitutivos e alterações 
posteriores  devidamente  registrados  na  Junta  Comercial  do 
Paraná sob N.I.R.E. 41 2 0022388-1 em 10/10/80, resolvem de 
comum  acordo  promover  a  presente  Alteração  do  Contrato 
Social da sociedade nos seguintes termos e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social que era fabricação e comercialização 
de  equipamentos  de  informática,  produtos  eletrônicos  e  ópticos  peças  e 
acessórios;  periféricos  para  equipamentos  de  informática,  partes,  peças  e 
acessórios; móveis com predominância em metal; móveis com predominância 
em  madeira;  bastidores  e  armações  para  aparelhos  de  telefonia,  peças  e 
acessórios   para   aparelhos   telefônicos   e   de   outros   equipamentos   de 
comunicação; estações de rádio base para telecomunicações, partes, peças, e 
acessórios;   eletrodomésticos,   partes,   peças   e   acessórios   de   aparelhos 
eletrodomésticos; partes, peças e assessórios de componentes de displays, 
telas   e   mostradores   de   plasma,   polímero,   LCD;   depósito   fechado   de 
mercadorias; consultoria e assessoria em questões de sustentabilidade e em 
projetos do meio ambiente; geração e produção de eletricidade através de 
biomassa; atividades de pesquisa e consultoria em tecnologia da informação, 
passa a ser fabricação e comercialização de equipamentos de informática, 
produtos   eletrônicos   e   ópticos   peças   e   acessórios;   periféricos   para 
equipamentos  de  informática,  partes,  peças  e  acessórios;  moveis  com 
predominância em metal; móveis com predominância em madeira; bastidores e 
armações  para  aparelhos  de  telefonia,  peças  e  acessórios  para  aparelhos 
telefônicos e de outros equipamentos de comunicação; estações de radio base 
para telecomunicações, partes, peças e acessórios; eletrodomésticos, partes 
peças e acessórios de aparelhos eletrodomésticos; partes, peças e acessórios 
de componentes de displays, telas e mostradores de plasma, polímero, lcd, 
deposito fechado de mercadorias; consultoria e assessoria em questões de 
sustentabilidade e em projetos do meio ambiente; biodigestor e fotobioreator 
para tratamento de esgotos sanitários e/ ou resíduos sólidos urbanos; geração 
e produção de eletricidade através de biomassa; atividades de pesquisa e 
consultoria em tecnologia da informação, comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA — A qualificação da socia ANTONIA ANA HUSCHER 
passa a ser ANTONIA ANA HUSCHER, brasileira, viúva, industrial, nascida em 
13/06/1955, residente e domiciliada em Curitiba, no Estado do Paraná, à Rua 
Tenente  Brigadeiro  Francisco  Assis  Correa  de  Mello,  953,  Jardim  das 
Américas,  CEP  81540-210,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  R.G.  nº 
1.178.7967-SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 231.059.259-53 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: : A sede da empresa que era na Avenida Maringá, 
1900  – Emiliano  Perneta  –  Pinhais/PR,  CEP  83325-360;  filial  na  Rua 
Mandaguari,  1585  –  Vila  Emiliano  Perneta  –  Pinhais/PR,  CEP  83325-015, 
depósito fechado; filial na Rua Alto Paraná, 1453 – Jardim Pedro Demeterco – 
Pinhais/PR, CEP 83324-380, unidade produtiva e depósito fechado passa a 
ser sede na Avenida Maringá, 1900/1472 –   Emiliano Perneta – Pinhais/PR, P
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CEP 83325-360;depósito fechado; filial na Rua Alto Paraná, 1453 – Jardim 
Pedro Demeterco – Pinhais/PR, CEP 83324-380, unidade produtiva e depósito 
fechado. 

 
CLÁUSULA QUARTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas 
nos atos constitutivos da Sociedade e posteriores alterações, não alcançadas 
pelo presente instrumento, permanecem em vigor. 

 
Face às modificações e ajustes acima, consolida-se o contrato social com a 
seguinte redação: 

 
NILKO TECNOLOGIA LTDA. 

C.N.P.J. (M.F.) n.° 75.086.785/0001-66 
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

N.I.R.E.: 41 2 0022388 1 
 

AFH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., 
sociedade limitada, com sede na cidade de Pinhais, Estado do 
Paraná, na Avenida Maringá, 1900, Emiliano Perneta, parte, 
CEP 83325-360, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob n.º 
84.454.644/0001-40, com  seus atos  constitutivos  registrados 
na Junta Comercial do Paraná (“JUCEPAR”) sob N.I.R.E. 41 2 
0565303 4, em sessão de 22/02/2006, representada por sua 
sócia  administradora,  ANTONIA  ANA  HUSCHER,  brasileira, 
viúva, industrial, nascida em   13/06/1955, residente   e 
domiciliada em Curitiba, no Estado do Paraná, à Rua Tenente 
Brigadeiro Francisco Assis Correa de Mello, 953, Jardim das 
Américas, CEP 81540-210, portadora da Cédula de Identidade 
R.G.   nº   1.178.796-SSP/PR,   inscrita   no   CPF/MF   sob   nº 
231.059.259-53; 

 
ANDREA HUSCHER, brasileira, divorciada, advogada, nascida 
em 29/06/1980, residente e domiciliada em Curitiba, no Estado 
do Paraná, na Avenida São José, 752 apt 1604 – Cristo Rei, 
CEP 80050-350, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 
6.220.127-4 SSP/PR, CPF/MF nº 032.287.569-20; 

 
ARTUR HUSCHER, brasileiro, solteiro, industrial, nascido em 
08/10/1982, residente e domiciliado em Curitiba, no Estado do 
Paraná, na Rua Saldanha da Gama, 86 – Centro, CEP 80060- 
170, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.220.156-8 
SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 037.663.749-82; P
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Únicos  sócios  da  Sociedade  Limitada  denominada  NILKO 
TECNOLOGIA  LTDA.,  com  sede  na  cidade  de  Pinhais,  no 
Estado do Paraná, na Avenida Maringá, 1900/1472 – Emiliano 
Perneta – CEP 83325-360, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob n.º 
75.086.785/0001-66, com seus atos constitutivos e alterações 
posteriores  devidamente  registrados  na  Junta  Comercial  do 
Paraná sob N.I.R.E. 41 2 0022388-1 em 10/10/80, resolvem de 
comum  acordo  promover  a  presente  Alteração  do  Contrato 
Social da sociedade nos seguintes termos e condições 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial NILKO 
TECNOLOGIA LTDA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sede da empresa na  Avenida 
Maringá, 1900 /1472  –  Emiliano Perneta – Pinhais/PR, CEP 83325- 360; filial 
na Rua Mandaguari, 1585 – Vila Emiliano Perneta  –  Pinhais/PR, CEP  83325-
015, depósito  fechado; filial   na   Rua  Alto  Paraná,  1453  –  Jardim  Pedro 
Demeterco  –  Pinhais/PR,  CEP  83324-380,  unidade  produtiva  e  depósito 
fechado. 

 
CLÁUSULA   TERCEIRA:   O   objeto   social   compreende   a   fabricação   e 
comercialização  de  equipamentos  de  informática,  produtos  eletrônicos  e 
ópticos  peças  e  acessórios;  periféricos  para  equipamentos  de  informática, 
partes, peças e acessórios; moveis com predominância em metal; móveis com 
predominância  em  madeira;  bastidores  e  armações  para  aparelhos  de 
telefonia,   peças   e   acessórios   para   aparelhos   telefônicos   e   de   outros 
equipamentos de comunicação; estações de radio base para 
telecomunicações, partes, peças e acessórios; eletrodomésticos, partes peças 
e acessórios de aparelhos eletrodomésticos; partes, peças e acessórios de 
componentes  de  displays,  telas  e  mostradores  de  plasma,  polímero,  lcd, 
deposito fechado de mercadorias; consultoria e assessoria em questões de 
sustentabilidade e em projetos do meio ambiente; biodigestor e fotobioreator 
para tratamento de esgotos sanitários e/ ou resíduos sólidos urbanos; geração 
e produção de eletricidade através de biomassa; atividades de pesquisa e 
consultoria em tecnologia da informação, comércio varejista especializado de 
eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 

 
CLÁUSULA  QUARTA:  O  Capital  Social  no  valor  de  R$  41.150.000,00 
(quarenta e um milhões cento e cinquenta mil reais), inteiramente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 4.115 (quatro mil cento 
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e  quinze)  quotas  no  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  cada,  assim 
distribuído entre os sócios: 

 
SÓCIOS QUOTAS R$ 

AFH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 4.101   41.010.000,00 
ANDREA HUSCHER 7 70.000,00 
ARTUR HUSCHER 7 70.000,00 
TOTAL 4.115   41.150.000,00 

 
CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de outubro 
de 1980 e seu prazo é indeterminado. 

 
CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser 
transferidas ou alienadas, sob qualquer título, a terceiros sem o consentimento 
dos  outros  sócios  aos  quais  fica  assegurado  o  direito  de  preferência  em 
igualdade de condições. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios e limitada ao montante do 
capital  social,  mas  todos  respondem  solidariamente  pela  integralização  do 
capital social. 

 
CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe à administradora 
não sócia ANTONIA ANA HUSCHER, brasileira, viúva, industrial, nascida em 
13/06/1955, residente e domiciliada em Curitiba, no Estado do Paraná, à Rua 
Tenente-Brigadeiro   Francisco   Assis   Correa   de   Mello,   953,   Jardim   das 
Américas,  CEP  81540-210,  portadora  da  Cédula  de  Identidade  R.G.  nº 
1.178.796-SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 231.059.259-53 com os poderes 
e atribuições de isoladamente, fazer uso da firma, representando-a ativa e 
passivamente,  judicial  e  extrajudicialmente,  autorizado  o  uso  do  nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros; 
ANDREA   HUSCHER   acima   qualificada   e   ARTUR   HUSCHER   acima 
qualificado, com poderes e atribuições em conjunto entre si, fazer uso da firma, 
representando-a ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, autorizado 
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas 
ou de terceiros. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: A administração da sociedade poderá ser exercida por 
sócios quotistas ou por pessoa natural estranha ao quadro societário que tenha 
sido eleita por sócios, representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) do capital social. P
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CLÁUSULA NONA: O término do exercício social é 31 de dezembro de cada 
ano, quando é levantado o Balanço Geral e o Demonstrativo de Resultados, 
obedecendo-se as prescrições legais pertinentes à matéria. A distribuição dos 
lucros ou resultados poderá ser realizada de forma desproporcional em relação 
à  participação  no  capital  social,  cabendo  essa  decisão  aos  sócios  que 
detenham, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) das quotas de capital 
social.  Os  sócios  desde  já  reconhecem  a  validade  desta  condição  que  é 
justificada como mecanismo de retribuição a cada sócio que colaborou com 
seu trabalho pessoal para a formação do resultado auferido pela sociedade, 
independente  do  eventual  pagamento  de  “pró-labore”,  podendo  os  lucros 
serem  distribuídos  ou  não,  a  critério  dos  sócios,  devendo,  entretanto, 
permanecer no mínimo 20% (vinte por cento) dos lucros na sociedade, na 
conta de Reserva de Lucro para Aumento de Capital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios e administradores recebem a título de pró- 
labore, pelos efetivos serviços prestados a sociedade, importância combinada 
entre os mesmos, e em caso de divergência o limite de isenção da Tabela 
Única do Imposto de Renda na Fonte. 

 
CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA:  Na  hipótese  de  qualquer  sócio  desejar 
alienar parte ou a totalidade de suas quotas, ficará obrigado a dar preferência 
aos demais quotistas na proporção da participação que os mesmos tenham no 
capital social, sendo certo que um quotista por ventura não interessado na 
aquisição de sua parcela poderá ceder aos restantes, esse direito. As quotas 
são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a terceiros sem o 
consentimento dos demais sócios, ressalvadas as exceções abaixo: 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A preferência aludida nesta clausula devera ser 
concedida por escrito, por parte do sócio alienante a todos os demais, com 
prazo de 60 (sessenta) dias para a respectiva aceitação, finda o qual, se não 
houver resposta, entender-se-á que o primeiro poderá alienar livremente suas 
quotas a qualquer terceiro. 

 
PARÁGRAFO  SEGUNDO:  Será  nulo  e  não  produzirá  qualquer  efeito  em 
relação à sociedade a cessão ou transferência de quotas feita em desacordo 
com o sistema e formalidade ora estipulados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A morte, interdição, ou retirada de sócio e 
outro motivo que imponha a exclusão de qualquer um deles, não importarão na 
dissolução da sociedade, que continuará com os quotistas remanescentes. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado, entretanto à viúva (o) ou herdeiros 
maiores, o direito de substituir o sócio pré-morto na sociedade, desde que 
notifiquem aos demais quotistas dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da data do falecimento dos sócios. 

 
PARÁGRAFO  SEGUNDO:  A  dissolução  da  sociedade  se  dará  nos  casos 
expressamente previstos em lei ou por deliberação unânime dos sócios, a 
quem caberá nomear o liquidante e fixar a respectiva remuneração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios e administradores declaram, sob 
as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro  nacional,  contra  normas  de  defesa  da  concorrência,  contra  as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

 
CLÁUSULA  DÉCIMA  QUARTA:  Fica  eleito  o  foro  de  Pinhais/PR  para  o 
exercício e cumprimento dos direitos resultantes deste contrato. 

 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 
(uma) via de igual teor e forma. 

 
Pinhais, 08 de abril de 2020. 

 

 
AFH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 

p. ANTONIA ANA HUSCHER 
 

 
ANTONIA ANA HUSCHER 

 

 
ANDREA HUSCHER ARTUR HUSCHER 

 
ANDREA HUSCHER 

ADVOGADA OABPR 35985 

P
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Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA 
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Certificamos que o ato da empresa NILKO TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por: 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

03228756920 ANDREA HUSCHER 

03766374982 ARTUR HUSCHER 

23105925953 ANTONIA ANA HUSCHER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICO  O  REGISTRO  EM  13/04/2020  10:12  SOB  Nº  20201294117. 
PROTOCOLO:  201294117  DE  16/03/2020.  CÓDIGO  DE  VERIFICAÇÃO: 
12001505432 .  NI RE :  41200223881 .  
NILKO  TECNOLOGIA  LTDA 

 
LEANDRO  MARCOS  RAYSEL  BISCAIA 

SECRETÁRIO-GERAL 
CURITIBA,  13/04/2020 

w w w . e m p r e saf a c i l . p r . g ov . b r  
 
 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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De: "Vendas2" <vendas2@tubularte.com.br>
Para: "'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS'" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 13/07/2022 02:23 PM
Assunto: [seic] RES: Tubularte Móveis - Orçamento

André Luís,

Estou te encaminhando no corpo deste e-mail cotação do material solicitado. Segue abaixo:

IMAGEM REF NOME QUANT PREÇO UN. ATRIBUTO

CPLW Carrinho de aço para livros 2 unid. R$ 2.616,00 AZUL DEL REY

** CNPJ: 00.258.563/0001-84
** Frete por conta do cliente (Necessário fazer cotação com transportadora que atenda sua cidade)
** Pagamento: À vista (Depósito antecipado, transferência ou PIX) ou até 5x no cartão (Visa, Mastercard,
Banricompras ou BNDES).
** Entrega: 45 a 60 dias
** Validade da cotação: 10 dias

Visite nosso site e conheça a linha completa de produtos
http://tubularte.com.br/

Redes sociais
https://www.instagram.com/tubulartemoveis/
https://www.facebook.com/tubularte/

Att,

De: Tubularte Móveis [mailto:site@tubularte.com.br]
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Enviada em: terça-feira, 12 de julho de 2022 18:13
Para: site@tubularte.com.br
Assunto: Tubularte Móveis - Orçamento

ORÇAMENTO - SITE

Referência: 10751

Nome: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Email: seic@tre-al.jus.br

Fone: (82) 9886-89624

Cidade/UF: Maceió/AL

Pessoa: Pessoa Juridica

Mensagem: Solicito orçamento dos itens acima

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
12k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: image001.jpg (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg

Arquivo: image002.jpg (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
24k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg
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De: "Andre Luís Cavalcante Gomes" <andregomes@tre-al.jus.br>
Para: "Vendas2" <vendas2@tubularte.com.br>
Data: 13/07/2022 03:08 PM
Assunto: Re: [seic] RES: Tubularte Móveis - Orçamento

Olá, boa tarde

Como será para aquisição imediata, valor de referência máxima total é de R$ 4.945,02 para os dois carrinhos, assim
o valor máximo unitário é R$ 2.472,51 por carrinho.

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

From: "Vendas2" <vendas2@tubularte.com.br>
To: "'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS'" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 13 Jul 2022 14:23:59 -0300
Subject: [seic] RES: Tubularte Móveis - Orçamento

André Luís,

Estou te encaminhando no corpo deste e-mail cotação do material solicitado. Segue abaixo:

IMAGEM REF NOME QUANT PREÇO UN. ATRIBUTO

CPLW Carrinho de aço para livros 2 unid. R$ 2.616,00 AZUL DEL REY

** CNPJ: 00.258.563/0001-84
** Frete por conta do cliente (Necessário fazer cotação com transportadora que atenda sua cidade)
** Pagamento: À vista (Depósito antecipado, transferência ou PIX) ou até 5x no cartão (Visa, Mastercard,
Banricompras ou BNDES).
** Entrega: 45 a 60 dias
** Validade da cotação: 10 dias

Visite nosso site e conheça a linha completa de produtos
http://tubularte.com.br/

Redes sociais
https://www.instagram.com/tubulartemoveis/
https://www.facebook.com/tubularte/
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Att,

De: Tubularte Móveis [mailto:site@tubularte.com.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de julho de 2022 18:13
Para: site@tubularte.com.br
Assunto: Tubularte Móveis - Orçamento

ORÇAMENTO - SITE

Referência: 10751

Nome: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Email: seic@tre-al.jus.br

Fone: (82) 9886-89624

Cidade/UF: Maceió/AL

Pessoa: Pessoa Juridica

Mensagem: Solicito orçamento dos itens acima

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
16k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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Arquivo: image001.jpg (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg

Arquivo: image002.jpg (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
24k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg
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De: "Andre Luís Cavalcante Gomes" <andregomes@tre-al.jus.br>
Para: "Vendas2" <vendas2@tubularte.com.br>
Data: 25/07/2022 05:47 PM
Assunto: Re: [seic] RES: Tubularte Móveis - Orçamento

REITERO E-MAIL ANTERIOR QUE DIZIA:

Olá, boa tarde

Como será para aquisição imediata, valor de referência máxima total é de R$ 4.945,02 para os dois carrinhos, assim
o valor máximo unitário é R$ 2.472,51 por carrinho.

Nesta oportunidade, caso haja concordância com o valor máximo indicado, solicito nova proposta.

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

From: "Andre Luís Cavalcante Gomes" <andregomes@tre-al.jus.br>
To: "Vendas2" <vendas2@tubularte.com.br>
Date: Wed, 13 Jul 2022 15:08:43 -0300
Subject: Re: [seic] RES: Tubularte Móveis - Orçamento

Olá, boa tarde

Como será para aquisição imediata, valor de referência máxima total é de R$ 4.945,02 para os dois carrinhos,
assim o valor máximo unitário é R$ 2.472,51 por carrinho.

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

From: "Vendas2" <vendas2@tubularte.com.br>
To: "'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS'" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 13 Jul 2022 14:23:59 -0300
Subject: [seic] RES: Tubularte Móveis - Orçamento

André Luís,

Estou te encaminhando no corpo deste e-mail cotação do material solicitado. Segue abaixo:

IMAGEM REF NOME QUANT PREÇO UN. ATRIBUTO

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=ZA5J0U2WPZE...

1 of 3 25/07/2022 17:48
E-mail  (1111534)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 312



CPLW Carrinho de aço para livros 2 unid. R$ 2.616,00 AZUL DEL REY

** CNPJ: 00.258.563/0001-84
** Frete por conta do cliente (Necessário fazer cotação com transportadora que atenda sua cidade)
** Pagamento: À vista (Depósito antecipado, transferência ou PIX) ou até 5x no cartão (Visa, Mastercard,
Banricompras ou BNDES).
** Entrega: 45 a 60 dias
** Validade da cotação: 10 dias

Visite nosso site e conheça a linha completa de produtos
http://tubularte.com.br/

Redes sociais
https://www.instagram.com/tubulartemoveis/
https://www.facebook.com/tubularte/

Att,

De: Tubularte Móveis [mailto:site@tubularte.com.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de julho de 2022 18:13
Para: site@tubularte.com.br
Assunto: Tubularte Móveis - Orçamento

ORÇAMENTO - SITE

Referência: 10751

Nome: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Email: seic@tre-al.jus.br

Fone: (82) 9886-89624
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Cidade/UF: Maceió/AL

Pessoa: Pessoa Juridica

Mensagem: Solicito orçamento dos itens acima

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
20k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: image001.jpg (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg

Arquivo: image002.jpg (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
24k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg
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E-mail - 1111639

Data de Envio: 
  25/07/2022 18:48:31

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

Para (com cópia oculta):
    movenorte@movenorte.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens: 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível. Solicitamos que seja apresentado o menor preço possível, pois, provavelmente, a aquisição
ocorrerá de forma direta.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Anexo_1049211.html
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
    Termo_de_Referencia_1046426.html
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De: "Vendas2" <vendas2@tubularte.com.br>
Para: 'Andre Luís Cavalcante Gomes' <andregomes@tre-al.jus.br>
Data: 26/07/2022 07:21 AM
Assunto: RES: [seic] RES: Tubularte Móveis - Orçamento

Olá André, bom dia!!!

Não iremos ofertar nova proposta para os materiais solicitados.

Att,

De: Andre Luís Cavalcante Gomes [mailto:andregomes@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 25 de julho de 2022 17:47
Para: Vendas2
Assunto: Re: [seic] RES: Tubularte Móveis - Orçamento

REITERO E-MAIL ANTERIOR QUE DIZIA:

Olá, boa tarde

Como será para aquisição imediata, valor de referência máxima total é de R$ 4.945,02 para os dois carrinhos, assim
o valor máximo unitário é R$ 2.472,51 por carrinho.

Nesta oportunidade, caso haja concordância com o valor máximo indicado, solicito nova proposta.

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

From: "Andre Luís Cavalcante Gomes" <andregomes@tre-al.jus.br>
To: "Vendas2" <vendas2@tubularte.com.br>
Date: Wed, 13 Jul 2022 15:08:43 -0300
Subject: Re: [seic] RES: Tubularte Móveis - Orçamento

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4...
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Olá, boa tarde

Como será para aquisição imediata, valor de referência máxima total é de R$ 4.945,02 para os dois carrinhos, assim
o valor máximo unitário é R$ 2.472,51 por carrinho.

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

From: "Vendas2" <vendas2@tubularte.com.br>
To: "'TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS'" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 13 Jul 2022 14:23:59 -0300
Subject: [seic] RES: Tubularte Móveis - Orçamento

André Luís,

Estou te encaminhando no corpo deste e-mail cotação do material solicitado. Segue abaixo:

IMAGEM REF NOME QUANT PREÇO UN. ATRIBUTO

CPLW Carrinho de aço para livros 2 unid. R$ 2.616,00 AZUL DEL REY

** CNPJ: 00.258.563/0001-84
** Frete por conta do cliente (Necessário fazer cotação com transportadora que atenda sua cidade)
** Pagamento: À vista (Depósito antecipado, transferência ou PIX) ou até 5x no cartão (Visa, Mastercard,
Banricompras ou BNDES).
** Entrega: 45 a 60 dias
** Validade da cotação: 10 dias

Visite nosso site e conheça a linha completa de produtos
http://tubularte.com.br/

Redes sociais
https://www.instagram.com/tubulartemoveis/
https://www.facebook.com/tubularte/

Att,
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De: Tubularte Móveis [mailto:site@tubularte.com.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de julho de 2022 18:13
Para: site@tubularte.com.br
Assunto: Tubularte Móveis - Orçamento

ORÇAMENTO - SITE

Referência: 10751

Nome: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Email: seic@tre-al.jus.br

Fone: (82) 9886-89624

Cidade/UF: Maceió/AL

Pessoa: Pessoa Juridica

Mensagem: Solicito orçamento dos itens acima

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
22k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4...

3 of 4 26/07/2022 12:39
E-mail  (1111914)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 318

http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=1.1&Filename=ATT00003.txt
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=1.1&Filename=ATT00003.txt
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=1.2&Filename=ATT00004.html
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=1.2&Filename=ATT00004.html


Arquivo: image002.jpg (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
24k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg

Arquivo: image003.jpg (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4...

4 of 4 26/07/2022 12:39
E-mail  (1111914)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 319

http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=2&Filename=image002.jpg
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=2&Filename=image002.jpg
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=2&Filename=image002.jpg
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=2&Filename=image002.jpg
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=3&Filename=image003.jpg
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=3&Filename=image003.jpg
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=3&Filename=image003.jpg
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=LDQE499RL4SCY&View=Attachment&Number=28456&FolderID=0&Part=3&Filename=image003.jpg


Informação Movenorte (1111923)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 320



E-mail - 1111926

Data de Envio: 
  26/07/2022 13:07:02

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

Para (com cópia oculta):
    corporativo@lojadomecanico.com.br
    rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
CEP 57051-090

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1046426.html
    Anexo_1049211.html
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1111928

Data de Envio: 
  26/07/2022 13:09:38

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

Para (com cópia oculta):
    celi@celi.ind.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
CEP 57051-090

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1046426.html
    Anexo_1049211.html
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1111930

Data de Envio: 
  26/07/2022 13:13:37

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

Para (com cópia oculta):
    contato@w3.ind.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
CEP 57051-090

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1046426.html
    Anexo_1049211.html
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf

E-mail SEIC 1111930         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 323



57051-090

Documento(RG/IE):

CEP:

Vlr. ST

Nome:

Código

Bairro:
Maceió

E-mail: Telefone/Celular:

#56906419

PRODUTOS

Documento(CPF/CNPJ):
(82)2122-7786

Farol

SubtotalProduto

Orçamento

Vlr. Unit

Avenida Aristeu de Andrade, 377

seic@tre-al.jus.br
06.015.041/0001-38TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DADOS DE ENTREGA

Cidade:
Endereço:

Qtd.

Filial: Matriz

Endereço:

Telefone:

Av. Alagoas, 1193 - Jd. Paulista - Franca/SP

Televendas: São Paulo-SP - (11)3508-9979, Franca-SP - (16)2103-0800, Rio de Janeiro-RJ -
(21)3513-0999 e Brasilia-DF - (61)3246-9989

DADOS DO CLIENTE

Marca NCM# CD Vlr. FCP

ALEstado:

1 88737 Carrinho para Transporte de Livros Biblioteca ¤ 0.00¤ 2,188.78 ¤ 2,188.781CD CAJAMAR WM 0 ¤ 0.00

Total Produtos:¤ 0.00

Frete:

Total:

¤ 188.40

¤ 2,377.18

PAGAMENTOS
Tipo Pagamento Parcelas Valor Parcela Valor Total Status Pagamento

DADOS COMPLEMENTARES
Data Orçamento:

Validade:

26/07/2022

28/07/2022

Vendedor: Rodrigo Godoy

E-mail: rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br

Total ST:

Total FCP:

#

¤ 2,188.78

¤ 0.00

Total ¤ 0.00

¤ 2,377.18

* - Os valores de impostos informados no orçamento podem sofrer alterações após a emissão da nota fiscal, porém os mesmos não serão cobrados pela Loja do Mecânico.

Total NF:

Observações:

Garantia ¤ 0.00

Loja do Mecanico - Razão Social: GurgelMix Máquinas e Ferramentas S.A. - Centro de distribuição Franca - CNPJ: 29.302.348/0004-68 - Centro de distribuição Cajamar - CNPJ: 29.302.348/0003-87 - Centro de distribuição Cabo de Santo Agostinho - CNPJ:
29.302.348/0005-49 - Centro de distribuição Ribeirão Preto - CNPJ 29.302.348/0007-00 - Endereço: Avenida Alagoas, 1193, Jardim Paulista 14401-402 - Centro de distribuição Jundiai - CNPJ 29.302.348/0008-91 - Centro de distribuição Betim - CNPJ 29.302.348/0010-06

PÁGINA: 1 / 1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2022.
Senhora Chefe,
 
Tendo em vista proposta apresentada pela Empresa

Loja do Mecânico 1112325 com valor abaixo do preço máximo
para o item 1 - carrinho para livros, encaminhamos o referido
orçamento para análise quanto à compatibilidade com o
Termo de Referência vigente. Destacamos que o item indicado
no orçamento consta do link:
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/88737/11/440/carrinho-
para-transporte-de-livros-biblioteca--wm-wmctlb1060. Caso a
propsota seja aprovada, solicitaremos a adequação da
proposta para o fornecimento de dois carrinhos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 26/07/2022, às 17:19, 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
1112334 e o código CRC EA80E9C2.

0003389-20.2022.6.02.8000 1112334v1
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E-mail - 1112361

Data de Envio: 
  26/07/2022 17:32:20

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

Para (com cópia oculta):
    webermove@webermove.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
CEP 57051-090

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1046426.html
    Anexo_1049211.html
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2022.
À SEIC,
Analizando a proposta apresentada pela Empresa

Gurgelmix (1112325), informo que o produto ofertado atende
ás necessidades desta unidade.

Atenciosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira

Chefe da SEGAB

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 26/07/2022, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112403 e o código CRC 92E05477.

0003389-20.2022.6.02.8000 1112403v1
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De: RODRIGO DE GODOY SILVA <rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br>
Para: Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br>
Data: 27/07/2022 02:02 PM
Assunto: RE: [seic] URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Boa tarde! 
Possuo apenas essa cor disponível! 

RODRIGO DE GODOY SILVA
VENDEDOR INTERNO

(11) 3508-9979 - Ramal 0505
rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br
www.lojadomecanico.com.br

De: Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 26 de julho de 2022 21:47
Para: RODRIGO DE GODOY SILVA <rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br>
Assunto: Re: [seic] URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Você não costuma receber emails de andregomes@tre-al.jus.br. Saiba por que isso é importante

Boa tarde, Rodrigo

O Termo de Referência, anexo ao primeiro e-mail, exige a cor azul para o carrinho. Será que vcs conseguiriam fornecer na
mesma cor? Acredito que a fabricante tenha na cor azul também.

Atenciosamente

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

From: RODRIGO DE GODOY SILVA <rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 26 Jul 2022 18:31:11 +0000
Subject: [seic] URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Boa tarde!
Segue orçamento conforme solicitado! Orçamento com o valor a prazo!
Para faturamento, é necessário que a empresa possua mais de dois anos de abertura, preciso de uma ordem de
compra em relação a esse orçamento, junto a esse formulário preenchido para enviarmos a nossa solicitação ao
setor financeiro! Caso seja a primeira compra faturada, o financeiro pode pedir até 70% de entrada em relação ao
orçamento!

RODRIGO DE GODOY SILVA
VENDEDOR INTERNO

(11) 3508-9979 - Ramal 0505
rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br
www.lojadomecanico.com.br

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=I15HT2KN64FA...
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De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 26 de julho de 2022 16:07
Assunto: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

[Algumas pessoas que receberam esta mensagem geralmente não receberão emails de seic@tre-al.jus.br. Saiba
por que isso é importante em https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification ]

Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os seguintes
itens  02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS,
conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X LARGURA:
700mm

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

"Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, protegida por lei,
sendo de uso exclusivo do(s) destinatário(s) da mensagem. Seu conteúdo não deve ser revelado ou compartilhado
com terceiros sem o consentimento expresso, por escrito, do remetente. Caso você não seja o destinatário
autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
qualquer conduta baseada neste e-mail, devendo comunicar ao remetente de seu recebimento e proceder à
exclusão da mensagem. Eventuais opiniões e/ou declarações veiculadas por este e-mail não obrigam e não
vinculam a pessoa titular de seu domínio, inclusive, para o cumprimento de qualquer condição constante deste
instrumento."
"Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, protegida por lei, sendo de
uso exclusivo do(s) destinatário(s) da mensagem. Seu conteúdo não deve ser revelado ou compartilhado com terceiros sem o
consentimento expresso, por escrito, do remetente. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem,
não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer conduta baseada neste e-mail, devendo
comunicar ao remetente de seu recebimento e proceder à exclusão da mensagem. Eventuais opiniões e/ou declarações
veiculadas por este e-mail não obrigam e não vinculam a pessoa titular de seu domínio, inclusive, para o cumprimento de
qualquer condição constante deste instrumento."

"Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou
privilegiada, protegida por lei, sendo de uso exclusivo do(s) destinatário(s) da
mensagem. Seu conteúdo não deve ser revelado ou compartilhado com terceiros sem o
consentimento expresso, por escrito, do remetente. Caso você não seja o destinatário
autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer conduta baseada neste e-mail, devendo comunicar ao
remetente de seu recebimento e proceder à exclusão da mensagem. Eventuais opiniões
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e/ou declarações veiculadas por este e-mail não obrigam e não vinculam a pessoa
titular de seu domínio, inclusive, para o cumprimento de qualquer condição constante
deste instrumento."
"Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou
privilegiada, protegida por lei, sendo de uso exclusivo do(s) destinatário(s) da
mensagem. Seu conteúdo não deve ser revelado ou compartilhado com terceiros sem o
consentimento expresso, por escrito, do remetente. Caso você não seja o destinatário
autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer conduta baseada neste e-mail, devendo comunicar ao
remetente de seu recebimento e proceder à exclusão da mensagem. Eventuais opiniões
e/ou declarações veiculadas por este e-mail não obrigam e não vinculam a pessoa
titular de seu domínio, inclusive, para o cumprimento de qualquer condição constante
deste instrumento."

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt Tamanho: 6k
Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
26k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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E-mail - 1113719

Data de Envio: 
  28/07/2022 14:43:29

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

Para (com cópia oculta):
    vendas3@emporiodomovel.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
CEP 57051-090

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1046426.html
    Anexo_1049211.html
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
    E_mail_1111926.html
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E-mail - 1113795

Data de Envio: 
  28/07/2022 15:26:48

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

Para:
    maxwell.mendonca@nilko.com.br

Assunto: 
  Declaração Nepotismo - armário

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Para darmos andamento à aquisição de armário, nos termos do Processo Administrativo nº 0003389-
20.2022.6.02.8000, solicitamos o preenchimento e assinatura da declaração de inexistência de
nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda conveniente.

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2022.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2022.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de aquisição de 02 (dois) carrinhos para

transporte de livros em biblioteca e 01 (um) armário guarda-
volumes, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e Anexo - 1046426 e 1057767.

 
Os valores estimados foram:
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 Carrinhos para biblioteca 2 R$ 2.472,51 R$ 4.945,02
2 Armário em aço galvanizado 1 R$ 2.993,79 R$ 2.993,79
TOTAL R$ 7.938,81

 
O autos vieram para aquisição direta, nos termos

do Despacho GSAD 1101938:
 

À COMAP para, considerando o histórico das
tentativas de compra dos itens, conforme
descrito na Informação 2135 (doc. 1046424),
em que se destaca o fato de que "as aquisições
dos bens permanentes requeridas por esta
unidade, objeto dos Processos nºs 0007437-
56.2021.6.02.8000 e 0003415-
52.2021.6.02.8000 (carrinho para transporte
de livros e armário guarda-volumes,
respectivamente), não obtiveram êxito, até o
presente momento, como consequência de
procedimentos licitatórios desertos", e tendo
em conta o baixo valor da aquisição (os dois
itens somados não chega a R$ 8.000,00),

Despacho SEIC 1119866         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 334



observo haver elementos suficientes para a
instrução de contratação direta de que trata o
inciso V da Lei nº 8.666/93, especialmente
porque o risco de nova deserção e/ou fracasso
da licitação é por demais considerável, não se
justificando assim a repetição de certame que
se tem como previsível o fracasso.
 

Com esse objetivo, esta unidade inciou a busca por
potenciais fornecedores que atendessem às exigências do TR
e do Edital 1071420.

 
A Empresa Nilko apresentou proposta (1120083)

que atenderia ao TR, segundo a unidade demandante (
Despacho 1103603) com o valor de R$ 2.922,52 (dois mil
novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) .
Aprovada a prosposta, diligenciamos junto à empresa para
obtenção da documentação necessária, só tendo sido entregue
a Declaração de Nepotismo no dia 03/08/2022 (1119874).

 
Quanto aos carrinhos para biblioteca apesar de

diversas tentativas por e-mail, ligação telefônica e whatsapp,
ainda estamos aguardado propostas de apresas que atendam
ao TR e entreguem em Maceió/AL. Quantoa  este item a
instrução da

 
Foram juntadas as seguintes documentações da

Empresa NILKO: a) Certidão SICAF - 1119967; b) Consulta
Consolidada TCU - 1119980 ; c) Declaração de Nepotismo -
1119874; d) CADIN - 1104191 e e) Contrato Social - 1111477 .
Os documentos pessoais da sócia foram juntados no
evento 1120032 .

 
Desta forma, tentando em vista a necessidade de

aquisição imediata do itens apontada nos autos e uma vez
demonstrada a impossibilidade de realização de novo
certame,  esta unidade sugere, s.m.j., a aquisição direta
do armário em aço galvanizado com 08
(oito) compartimentos, junto a Empresa Nilko
Tecnologia Ltda, CNPJ: 75.086.785/0001-66, no
montante de R$ 2.922,52 (dois mil novecentos e vinte e
dois reais e cinquenta e dois centavos), com fulcro no
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artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 09/08/2022, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/08/2022, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1119866 e o código CRC 11428D94.

0003389-20.2022.6.02.8000 1119866v1

Despacho SEIC 1119866         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 336



 

 

 

 

 

NILKO TECNOLOGIA LTDA 
 

Avenida Maringá, 1900 – Vila Emiliano Perneta – CEP: 83.325-360 – Pinhais – Paraná 
Telefax: 41 3661-1800  www.nilko.com.br - armarios@nilko.com.br 

 

NILKO Tecnologia Ltda 
 

Armários Multi-Uso e Profissionais 
 

CNPJ: 75.086.785/0001-66 – Insc. Estadual: 137.00423-29 

AO 
TRE – AL 
SEIC/COMAP/SAD 
 
REF. Processo Administrativo Nº 0003389-20.2022.6.02.8000 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO 
 

 
NILKO TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/MF sob nº 75.086.785/0001-66, com 

sede e foro na Av. Maringá, 1900, Vila Emiliano Perneta, no município de Pinhais, PR, 

por intermédio de seus representantes legais, ANDREA HUSCHER, brasileira, 

divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.220.127-4-PR e  

CPF nº 032.287.569-20 e Sr. WANDERLEY PEREIRA, brasileiro, casado, contador, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 4.035.976-1-PR e CPF nº 752.113.609-82, 

DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ 

nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO 

POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes 

vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, 

ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro 

de pessoal daquele Tribunal. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos 
legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de 
sanções civis, administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código 
Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 
deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, 
se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é 
particular. 

 
Pinhais, 29 de Julho de 2022. 
 
 
 

 
________________________________ ________________________________ 
Andrea Huscher Wanderley Pereira 
Sócia-Procuradora Procurador 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 75.086.785/0001-66 DUNS®: 898719646
Razão Social: NILKO TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/08/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/12/2022
FGTS 15/08/2022
Trabalhista Validade: 09/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/11/2022
Receita Municipal Validade: 04/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 05/08/2022 10:04 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 05/08/2022 10:07:06 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: NILKO TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 75.086.785/0001-66 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/08/2022 às 10:39) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 231.059.259-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62ED.1D90.9F43.E768 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 05/08/2022 as 10:39:28 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ANTONIA ANA HUSCHER 
 
CPF/CNPJ: 231.059.259-53 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 10:36:49 do dia 05/08/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: X7VY050822103649 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ: 06.015.041/0001-38 - Inscrição Estadual: ISENTO
André Luís Cavalcante Gomes
seic@tre-al.jus.br 
(82) 2122-7700 Ramal: 
MACEIO - AL

Emitido em: 11/04/2022. Impresso em:05/08/2022.

PROPOSTA COMERCIAL Nº 229604

Prezado Cliente,

Segue proposta comercial conforme solicitado.

A Nilko, atua há mais de 40 anos neste mercado e nosso compromisso é produzir armários, bancos e acessórios seguros,
resistentes, modernos e os mais duráveis da América Latina, Europa e EUA.

Garantimos aos nossos clientes que o investimento na compra dos Produtos Nilko é realizado uma única vez, pois nossos
armários e demais produtos de nossa linha, duram décadas.

Quando necessário, contamos com peças de reposição e assistência técnica permanente, realizada pelos próprios vendedores.

Nossa Garantia para a linha de Armários de Aço, é de 5 anos contra defeito de fabricação e contra corrosão se instalados com
pés elevados fabricados em aço inox. Contamos também com uma linha de Armários fabricados em ABS, material de
engenharia de alto impacto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

A Nilko é uma das únicas empresas no Brasil que utiliza na fabricação de seus armários chapas de aço galvanizado (maior
resistência a ferrugem), reforços nas portas e na estrutura, dobras enroladas livres de arestas cortantes, dobradiças reforçadas,
tinta anti-bactericida, anti-mofo e sem cheiro, oferecendo resistência, segurança e durabilidade muito acima dos armários
encontrados no mercado.

Contamos também com uma linha de armários guarda-volumes fabricados em ABS (material de engenharia de alto impacto)
que possuem em sua composição aditivo anti-bactericida, anti-microbiano (sem cheiro) e o aditivo UV que retarda a
degradação do produto, quando exposto a intempéries.

Nossos Armários foram testados nos principais laboratórios do Brasil e possuem certificações e laudos que atestam a sua
qualidade, segurança e durabilidade.

Agradecemos pelo interesse em nossos produtos e ficamos a disposição para demais esclarecimentos.
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ITEM 1- MS2604 - 1 unidades | Total de 8 portas
NK 2364 - ARMÁRIO ROUPEIRO PLÁSTICO ABS 

Armário roupeiro plástico ABS de alto impacto. Dimensões externas: 70 x 45 x 180cm
(LxPxA), portas com 45cm de altura;

• Fabricado em Abs de alto impacto, atendendo as normas da Anvisa, Rohs e UL;
• Textura Easy Clean, lavável (resistente a químicos);
• Proteção UV;
• Antimofo, antibactéria e sem cheiro;
• Livre de arestas cortantes (Mais resistência sem cortes - Hands Cut Free);
• Sapatas (pés plásticos) reguláveis para corrigir desníveis do piso;
• Sistema Safe Locker – Antifurto;
• Lingueta reforçada do fecho em alumínio de 3.0mm;
• Sistema exclusivo de ventilação vv 5.5 para as portas;
• Portas fixadas com eixos em alumínio 6351 e batentes de borracha;
• Tamanho compatível com capacete de motociclista;
• Atende a Norma Reguladora do Trabalho NR24;
• Sistema de fixação na parede;
• Ideais para ambientes agressivos a corrosão;
• 13 opções de cores para as portas;
• Cor do Corpo: BEGE.

Garantia de 5 (cinco anos):

Para defeitos de fabricação, pintura e/ou corrosão para armários fabricados em
alumínio, aço pré-zincado, aço inox ou plástico.

Garantia de 12 (doze meses):

Componentes eletroeletrônicos, eletromecânicos e fechos/fechaduras aplicadas em
nossos armários e Longarinas; salvo outra condição pré-estabelecida entre o
FORNECEDOR/FABRICANTE destes componentes e a empresa NILKO.

 

Cor das portas: AZUL
Fecho: FECHO CADEADO
Garantia: 5 anos
NCM: 94037000
Detalhes:

FRETE R$ 350,00 - DILUÍDO POR IGUAL VALOR NOS ITENS.

VENTILAÇÃO NAS PORTAS - REDONDA VERTICAL 5.5.

BANDEJA MÓVEL INTERNA EM CADA COMPARTIMENTO.

 

UNITÁRIO R$ 2.458,6700 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL R$ 2.458,67 + IPI: 3,75%
DESCONTO R$ 73,76 [ 3% ]
FRETE R$ 0,00 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL C/IPI R$ 2.474,34
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ITEM 2- NK1512 - 2 unidades
NK 1512 - PÉ ELEVADO EM ABS

Pé elevado para armário Confeccionado em ABS de alto impacto com aditivos anti UV e
Nobac

Antigo MS1510

Garantia: 5 anos
NCM: 94039900
Detalhes:

FRETE R$ 350,00 - DILUÍDO POR IGUAL VALOR NOS ITENS.

DEVERÁ SER USADO UM CONJUNTO DE PÉS ELEVADOS PARA CADA COLUNA
COM 04 PORTAS DO ARMÁRIO PARA QUE O MESMO NÃO FIQUE DIRETAMENTE NO
CHÃO.

UNITÁRIO R$ 222,6700 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL R$ 445,34 + IPI: 3,75%
DESCONTO R$ 13,36 [ 3% ]
FRETE R$ 0,00 + IPI: 3,75%
SUBTOTAL C/IPI R$ 448,18
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VALOR DOS PRODUTOS R$ 2.904,01

VALOR DO DESCONTO R$ 87,12

VALOR DO IPI R$ 105,63

VALOR DO FRETE DESTACADO R$ 0,00

VALOR TOTAL COM IMPOSTOS R$ 2.922,52

FORMAS DE PAGAMENTO
BOLETO CARTAO DE CREDITO

PRAZO DE PAGAMENTO
28DD

PRAZO DE EXPEDIÇÃO
30 dias úteis

FRETE
FOB

VALIDADE DA PROPOSTA
27/11/2022

Observações Frete:
FRETE INCLUSO - DILUÍDO POR IGUAL VALOR NOS ITENS DA PROPOSTA.

DADOS PARA FATURAMENTO:
Nilko Tecnologia Ltda.
CNPJ: 75.086.785/0001-66 - Inscrição Estadual: 137.00423-29
Endereço: Avenida Maringá, 1900 Cidade: Pinhais Estado: PR CEP: 83325-360

Sem mais, agradecemos a preferência e ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos;

Atenciosamente,

Maxwell Sá Mendonça
MAXWELL
79 99941-3264 / 79 99941-3264
/ maxwell.mendonca@nilko.com.br
www.nilko.com.br/armarios
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E-mail - 1122124

Data de Envio: 
  09/08/2022 16:48:59

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

Para:
    licitacoes@grupowtec.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezada senhora Aline,,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1046426.html
    Anexo_1049211.html
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1119866, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/08/2022, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122131 e o código CRC B72C7D7D.

0003389-20.2022.6.02.8000 1122131v1
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De: Celi Produtos de Aço <vendas1@celi.ind.br>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 27/07/2022 08:29 AM
Assunto: [seic] Fw: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Bom dia!

Segue cotação conforme solicitado.

Permanecemos a disposição.

Atenciosamente,

CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Telefone: 49 3433-0072
Xanxerê – SC – Brasil
www.celi.ind.br

Em 27/07/2022 07:04, Celi Produtos de Aço Ltda escreveu:

Celi Produtos de Aço Ltda

Rua Gonçalves Ledo, 806

Bairro Monte Castelo

Telefone: (49) 3433 - 0072

Fax: (49) 3431 - 0963

Cep: 89.820 - 000

Xanxerê - SC - Brasil

www.celi.ind.br

----- Mensagem encaminhada -----
De: "celi@celi.ind.br" <celi@celi.ind.br>
Para: Fábrica <celiprodutosdeaco@yahoo.com.br>
Enviado: terça-feira, 26 de julho de 2022 17:04:47 BRT
Assunto: Fwd: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

-------- Mensagem original --------

Assunto::URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA
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Data:26/07/2022 13:09
De:TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para::

Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra
direta, os seguintes itens  02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA
MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com
a maior brevidade possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X LARGURA:
700mm

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
5k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: Maceió 27.07.pdf
Tamanho:
184k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: RODRIGO DE GODOY SILVA <rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br>
Para: Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br>
Data: 27/07/2022 02:02 PM
Assunto: RE: [seic] URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Boa tarde! 
Possuo apenas essa cor disponível! 

RODRIGO DE GODOY SILVA
VENDEDOR INTERNO

(11) 3508-9979 - Ramal 0505
rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br
www.lojadomecanico.com.br

De: Andre Luís Cavalcante Gomes <andregomes@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 26 de julho de 2022 21:47
Para: RODRIGO DE GODOY SILVA <rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br>
Assunto: Re: [seic] URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Você não costuma receber emails de andregomes@tre-al.jus.br. Saiba por que isso é importante

Boa tarde, Rodrigo

O Termo de Referência, anexo ao primeiro e-mail, exige a cor azul para o carrinho. Será que vcs conseguiriam fornecer na
mesma cor? Acredito que a fabricante tenha na cor azul também.

Atenciosamente

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

From: RODRIGO DE GODOY SILVA <rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 26 Jul 2022 18:31:11 +0000
Subject: [seic] URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Boa tarde!
Segue orçamento conforme solicitado! Orçamento com o valor a prazo!
Para faturamento, é necessário que a empresa possua mais de dois anos de abertura, preciso de uma ordem de
compra em relação a esse orçamento, junto a esse formulário preenchido para enviarmos a nossa solicitação ao
setor financeiro! Caso seja a primeira compra faturada, o financeiro pode pedir até 70% de entrada em relação ao
orçamento!

RODRIGO DE GODOY SILVA
VENDEDOR INTERNO

(11) 3508-9979 - Ramal 0505
rodrigogodoy@lojadomecanico.com.br
www.lojadomecanico.com.br

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=Y0KBD7JNAT...

1 of 3 09/08/2022 17:01
E-mail Negativa Loja do Mecanico (1122149)         SEI 0003389-20.2022.6.02.8000 / pg. 351

http://webmail.tre-al.gov.br/www.lojadomecanico.com.br
http://webmail.tre-al.gov.br/www.lojadomecanico.com.br
https://www.facebook.com/lojadomecanico/
https://www.facebook.com/lojadomecanico/
https://www.youtube.com/Lojadomecanico
https://www.youtube.com/Lojadomecanico
https://www.instagram.com/lojadomecanico/
https://www.instagram.com/lojadomecanico/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+551135089979&text=Quero%20comprar
https://api.whatsapp.com/send?phone=+551135089979&text=Quero%20comprar
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
http://webmail.tre-al.gov.br/www.lojadomecanico.com.br
http://webmail.tre-al.gov.br/www.lojadomecanico.com.br


De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 26 de julho de 2022 16:07
Assunto: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

[Algumas pessoas que receberam esta mensagem geralmente não receberão emails de seic@tre-al.jus.br. Saiba
por que isso é importante em https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification ]

Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os seguintes
itens  02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS,
conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X LARGURA:
700mm

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

"Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, protegida por lei,
sendo de uso exclusivo do(s) destinatário(s) da mensagem. Seu conteúdo não deve ser revelado ou compartilhado
com terceiros sem o consentimento expresso, por escrito, do remetente. Caso você não seja o destinatário
autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
qualquer conduta baseada neste e-mail, devendo comunicar ao remetente de seu recebimento e proceder à
exclusão da mensagem. Eventuais opiniões e/ou declarações veiculadas por este e-mail não obrigam e não
vinculam a pessoa titular de seu domínio, inclusive, para o cumprimento de qualquer condição constante deste
instrumento."
"Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, protegida por lei, sendo de
uso exclusivo do(s) destinatário(s) da mensagem. Seu conteúdo não deve ser revelado ou compartilhado com terceiros sem o
consentimento expresso, por escrito, do remetente. Caso você não seja o destinatário autorizado a receber esta mensagem,
não poderá usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer conduta baseada neste e-mail, devendo
comunicar ao remetente de seu recebimento e proceder à exclusão da mensagem. Eventuais opiniões e/ou declarações
veiculadas por este e-mail não obrigam e não vinculam a pessoa titular de seu domínio, inclusive, para o cumprimento de
qualquer condição constante deste instrumento."

"Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou
privilegiada, protegida por lei, sendo de uso exclusivo do(s) destinatário(s) da
mensagem. Seu conteúdo não deve ser revelado ou compartilhado com terceiros sem o
consentimento expresso, por escrito, do remetente. Caso você não seja o destinatário
autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer conduta baseada neste e-mail, devendo comunicar ao
remetente de seu recebimento e proceder à exclusão da mensagem. Eventuais opiniões
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e/ou declarações veiculadas por este e-mail não obrigam e não vinculam a pessoa
titular de seu domínio, inclusive, para o cumprimento de qualquer condição constante
deste instrumento."
"Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informação confidencial e/ou
privilegiada, protegida por lei, sendo de uso exclusivo do(s) destinatário(s) da
mensagem. Seu conteúdo não deve ser revelado ou compartilhado com terceiros sem o
consentimento expresso, por escrito, do remetente. Caso você não seja o destinatário
autorizado a receber esta mensagem, não poderá usar, copiar ou divulgar as informações
nela contidas ou tomar qualquer conduta baseada neste e-mail, devendo comunicar ao
remetente de seu recebimento e proceder à exclusão da mensagem. Eventuais opiniões
e/ou declarações veiculadas por este e-mail não obrigam e não vinculam a pessoa
titular de seu domínio, inclusive, para o cumprimento de qualquer condição constante
deste instrumento."

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt Tamanho: 6k
Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
26k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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De: "Vendas3 - Tubularte" <vendas3@tubularte.com.br>
Para: <seic@tre-al.jus.br>
Data: 28/07/2022 09:40 AM
Assunto: [seic] RES: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Bom dia, infelizmente no momento não poderei fornecer o item, mas peço que
encaminhe sua solicitação para o nosso parceiro EMPÓRIO DO MÓVEL através do
e-mail vendas3@emporiodomovel.com.br pois eles poderão lhe atender com maior
brevidade.

Qualquer dúvida fico à disposição!

Att;

-----Mensagem original-----
De: Contato - Tubularte [mailto:contato@tubularte.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 22 de julho de 2022 16:00
Para: vendas3@tubularte.com.br
Assunto: ENC: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de julho de 2022 18:20
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende
adquirir, por compra direta, os seguintes itens: 02 (dois) CARRINHOS PARA
USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS, conforme Edital
nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível. Solicitamos que seja apresentado o menor preço possível, pois,
provavelmente, a aquisição ocorrerá de forma direta.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
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De: "Vendas3 - Emporio do Movel" <vendas3@emporiodomovel.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>, "'undisclosed-recipients:'"
Data: 05/08/2022 01:45 PM
Assunto: [seic] RES: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Prezado André Luís!
Boa tarde, tudo bem?
A Empório do Móvel não par�cipa de licitações fora do estado do Rio Grande do Sul, tendo como pricipal dificuldade a
logís�ca dos produtos comercializados. Embora tua solicitação seja por compra direta, a empresa mesmo assim não
par�cipará da cotação, por entender que poderá prejudicar os concorrentes que pretendem serem efe�vos no
fonecimento do produto solicitado, e também para não onerar o órgão com os valores de frete que seriam incluídos
nos valor dos produtos.
Ficamos à disposição para dúvidas e sugestões!

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de julho de 2022 14:43
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Prezados,

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens  02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA
MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com
a maior brevidade possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090
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Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
5k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: image001.jpg (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
41k

Tipo de Conteúdo:
image/jpeg
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E-mail - 1122202

Data de Envio: 
  09/08/2022 17:32:13

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

Para:
    funcional@funcionalmoveisdeaco.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122235

Data de Envio: 
  09/08/2022 17:50:43

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

Para:
    CONTATO@MOVIMENTEBRASIL.COM.BR

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122237

Data de Envio: 
  09/08/2022 17:51:51

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

Para:
    ADM.SISLICITACOES@GMAIL.COM

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122239

Data de Envio: 
  09/08/2022 17:52:45

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

Para:
    COMERCIOSILVEIRA1@GMAIL.COM

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122243

Data de Envio: 
  09/08/2022 17:55:13

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

Para:
    CELIPRODUTOSDEACO@YAHOO.COM.BR

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122244

Data de Envio: 
  09/08/2022 17:56:12

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

Para:
    BALI.ELIANA@HOTMAIL.COM

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122247

Data de Envio: 
  09/08/2022 17:57:31

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

Para:
    VRRDISTDESOUZA@GMAIL.COM
    LICITACAO10@METALPOX.COM.BR
    BORTOLIBRA@IG.COM.BR

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122264

Data de Envio: 
  09/08/2022 18:10:41

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

Para (com cópia oculta):
    COMERCIAL@ALLFLEXMOVEIS.COM.BR
    MARCELO@WAVECODE.COM.BR
    SOLCOMERCIO@OUTLOOK.COM
    WILDESR@YAHOO.COM.BR

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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De: Eliana Rodrigues <bali.eliana@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/08/2022 06:09 PM
Assunto: [seic] RES: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Boa Tarde André Luis! Tudo bem?

Temos em estoque disponível para envio imediato estamos porém de cor cinza

Fabricante - Bicatecca
Podemos fazer um preço especial para essa venda se houver interesse,
Segue a imagem do mesmo para a sua apreciação,

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 9 de agosto de 2022 17:56
Para: BALI.ELIANA@HOTMAIL.COM
Assunto: URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir,
por compra direta, os seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE
DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo).
Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE:
500mm X LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para
menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=Q6A13E6HRS...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
Devolvo os autos à SEIC, para consolidar a

instrução, posto haver sido juntado documento após o
pronunciamento de que trata o Despacho SEIC 1119866.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2022, às 00:02, 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
1122366 e o código CRC 7FF137E9.
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E-mail - 1122656

Data de Envio: 
  10/08/2022 13:33:37

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

Para:
    contato@biddencomercial.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
    E_mail_1122235.html
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E-mail - 1122657

Data de Envio: 
  10/08/2022 13:34:04

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

Para:
    l.acontabilidade@terra.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
    E_mail_1122235.html
    E_mail_1122656.html
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E-mail - 1122659

Data de Envio: 
  10/08/2022 13:34:40

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

Para (com cópia oculta):
    digitec.com@hotmail.com

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122661

Data de Envio: 
  10/08/2022 13:35:13

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    morlass@morlass.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122664

Data de Envio: 
  10/08/2022 13:36:25

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    acc_ltda@yahoo.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122665

Data de Envio: 
  10/08/2022 13:37:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas@nutricestas.com

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122668

Data de Envio: 
  10/08/2022 13:37:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    licitacao10@metalpox.com.br

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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E-mail - 1122669

Data de Envio: 
  10/08/2022 13:38:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    COMERCIOSILVEIRA1@GMAIL.COM

Assunto: 
  URGENTE - PROPOSTA CARRINHO DE BIBLIOTECA

Mensagem: 
  Prezados(as),

Tendo em vista fracassos em pregões anteriores, este Regional pretende adquirir, por compra direta, os
seguintes itens 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
LIVROS, conforme Edital nº 36/2022 (anexo). Nesse sentido, solicito proposta com a maior brevidade
possível.

Visando cooperar com a apresentação de proposta: ALTURA: 1100mm X PROFUNDIDADE: 500mm X
LARGURA: 700mm, COR: AZUL

OBS: Serão admitidas variações em todas as medidas, de até 10% para mais ou para menos.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
CNPJ: 06.015.041/0001-38
CEP 57051-090

Anexos:
    Edital_1071420_36___pe___aquisicao_de_material_permanente___carrinho_para_transporte_de_livros__e_armarios___PA_0003389_20.2022___assinado.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
Senhor Secretário,
 
Em atenção Despacho GSAD 1122366, informamos

que o Despacho SEIC 1119866 se refere apenas à aquisição
do item 2 do TR - armário em aço galvanizado, visando a
aquisição imediata daquele bem. 

 
Em paralelo, o procedimento continua sendo

instruído nesta unidade, visando a buscar propostas viáveis
para aquisição dos dois carrinhos para biblioteca - item 1 do
TR, respeitado os termos do TR 1046426 e do Edital 1071420.

 
Desta forma, sugerimos, s.m.j., a continuidade da

tramitação em relação à aquisição do Armário de Aço, nos
termos do Despacho SEIC 1119866, por ora, tendo em vista a
premência anunciada para aquisição do item.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 10/08/2022, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122768 e o código CRC 86BD7738.

0003389-20.2022.6.02.8000 1122768v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1119866 e ao

Despacho SEIC 1122768, para remeter o feito à COFIN, para
reserva de crédito e posterior remessa do feito à AJ-DG, para
análise de conformidade legal da proposição veiculada no
Despacho GSAD 1122768 e na instrução relatada no citado
Despacho SEIC 1119866.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2022, às 22:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123282 e o código CRC 0FFF8FBA.

0003389-20.2022.6.02.8000 1123282v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providêncas do despacho GSAD (1123282).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/08/2022, às 08:11, 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
1123313 e o código CRC DF843294.

0003389-20.2022.6.02.8000 1123313v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de agosto de 2022.
À AJ-DG,
 
Há saldo que continua reservado no pré-empenho

131-2022, doc 1062613.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 11/08/2022, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123676 e o código CRC 443BCA3D.

0003389-20.2022.6.02.8000 1123676v1
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Celi Produtos de Aço Ltda 
Rua Gonçalves Ledo, 806 – Bairro Monte Castelo 

Telefone: (49) 3433 – 0072 / Fax: (49) 3431 - 0963 

Cep: 89.820 – 000 – Xanxerê - SC - Brasil 

www.celi.ind.br 

 

Xanxerê, 15 de agosto de 2022.  

 

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES 

SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL 

CNPJ: 06.015.041/0001-38 

CEP 57051-090 

 

Boa tarde!  

Segue cotação conforme solicitado:  

 

02 – (dois) Carrinhos para uso em ambiente de biblioteca para movimentação de livros. 

Especificações: confeccionado em chapa de aço 20, com bandejas, pintura eletrostática a pó 

(epóxi), na cor azul; suportes para rodas com 04 rodízios giratórios; dimensões externas: 

altura: 1100mm x profundidade: 500mm x largura: 700mm  

Valor Unitário: R$ 1.750,00 (Um mil setecentos e cinquenta reais) 

Valor Total: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) 

 

Frete: Incluso Maceió - AL 

Prazo de entrega: até 60 dias  

Pagamento: 30 dias.  

Garantia: 12 (doze) meses  

Validade da Proposta: 60 dias. Todos nossos produtos possuem os seguintes laudos. 

Resistência a névoa salina e atmosfera úmida satura de acordo com NBR 8094/1983 e 8095/2015 por 

720 horas. Espessura de camada de acordo com ATSMD 7091 superior a 100 micras. Resistência a 

abrasão de acordo com a ATSMD 4060 inferior a 15 %. Determinação de aderência de acordo com a 

ATSMD 3359 e NBR 11003 com resultado 5A, Yo/Xo. Determinação da resistência ao impacto ATSMD 

2794 sem alteração pelo método de Intrusão. Resistência a produtos químicos domésticos, especialmente 

álcool etílico com imersão por 16h com resultado limpo, sem alteração. Avaliação de acordo a 

NBR8096:1983, através da câmara de Kesternich em relação a exposição a dióxido de enxofre com 

resultado Ri0 e d0/t0, sem alteração. Tinta em conformidade com a Lei n. 11762, de 1° de Agosto de 

2008, com limite de chumbo com resultado inferior a 0,06% . Todos os laudos acreditados e emitidos por 

laboratórios certificado pelo INMETRO. Certificado de Regularidade junto ao IBAMA e órgão 

fiscalizador estadual com Licença Ambiental de Operação. 

Atenciosamente 

 
CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA 

Leonardo 
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Celi Produtos de Aço Ltda 
Rua Gonçalves Ledo, 806 – Bairro Monte Castelo 

Telefone: (49) 3433 – 0072 / Fax: (49) 3431 - 0963 

Cep: 89.820 – 000 – Xanxerê - SC - Brasil 

www.celi.ind.br 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA 

RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

 

 

  CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ nº  81.340.960/0001 - 00, situada na Rua Gonçalves Ledo, 806 – Bairro Monte Castelo 

na cidade de Xanxerê -  SC, representada por seu sócio, Leonardo Antonio Celi, CPF nº 

004.585.929 - 94, carteira de identidade nº 3.208.150, expedida por SSP , brasileiro, casado, 

com domicílio na Rua José de Miranda Ramos, Centro, Xanxerê - SC, DECLARA, sob as penas 

da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela 

Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO 

cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 

inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de 

assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

  Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente 

de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, 

como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição 

abaixo: 

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 

(um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

Xanxerê, 15 de agosto de 2022.  

 

 
CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA 

Leonardo Antonio Celi 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 81.340.960/0001-00 DUNS®: 908501059
Razão Social: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
Nome Fantasia: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/01/2023
FGTS 31/08/2022
Trabalhista Validade: 28/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/09/2022
Receita Municipal Validade: 20/08/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 15/08/2022 12:58 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 15/08/2022 16:14:29 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA 
CNPJ: 81.340.960/0001-00 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.
À GSAD,
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de aquisição de 02 (dois) carrinhos para

transporte de livros em biblioteca e 01 (um) armário guarda-
volumes, conforme especificações constantes do Termo de
Referência e Anexo - 1046426 e 1057767.

 
Os valores estimados foram:
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 Carrinhos para biblioteca 2 R$ 2.472,51 R$ 4.945,02
2 Armário em aço galvanizado 1 R$ 2.993,79 R$ 2.993,79
TOTAL R$ 7.938,81

 
O autos vieram para aquisição direta, nos termos

do Despacho GSAD 1101938:
 

À COMAP para, considerando o histórico das
tentativas de compra dos itens, conforme
descrito na Informação 2135 (doc. 1046424),
em que se destaca o fato de que "as aquisições
dos bens permanentes requeridas por esta
unidade, objeto dos Processos nºs 0007437-
56.2021.6.02.8000 e 0003415-
52.2021.6.02.8000 (carrinho para transporte
de livros e armário guarda-volumes,
respectivamente), não obtiveram êxito, até o
presente momento, como consequência de
procedimentos licitatórios desertos", e tendo
em conta o baixo valor da aquisição (os dois
itens somados não chega a R$ 8.000,00),
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observo haver elementos suficientes para a
instrução de contratação direta de que trata o
inciso V da Lei nº 8.666/93, especialmente
porque o risco de nova deserção e/ou fracasso
da licitação é por demais considerável, não se
justificando assim a repetição de certame que
se tem como previsível o fracasso.
 

Com esse objetivo, esta unidade inciou a busca por
potenciais fornecedores que atendessem às exigências do TR
e do Edital 1071420.

 
O Item 2 - Armário em aço foi instruído para

aquisição direta à Empresa Nilko, conforme Despacho SEIC
1119866.

 
Assim, passa-se a instruir quanto à aquisição do

Item 1 - Carrinhos para biblioteca.
 
A Empresa Celi apresentou proposta (1124910) que

atenderia ao TR e o Edital 1071420, com o valor total de R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

 
Foram juntadas as seguintes documentações da

Empresa CELI: a) Certidão SICAF - 1124913 ; b) Consulta
Consolidada TCU - 1124922 ; c) Declaração de Nepotismo -
1124910 (junto com a proposta); d) CADIN - 1124948 e e)
Contrato Social - 1111477 . Os documentos pessoais do sócio
foram juntados no evento - 1124968 .

 
Desta forma, tendo em vista a necessidade de

aquisição imediata dos itens apontados nos autos e uma vez
demonstrada a impossibilidade de realização de novo certame
(1101938), esta unidade sugere, s.m.j., a aquisição direta dos
dois carrinhos para biblioteca, junto a Empresa CELI
PRODUTOS DE AÇO LTDA, CNPJ: 81.340.960/0001-00, no
montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com
fulcro no artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 15/08/2022, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/08/2022, às 18:31, 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
1124927 e o código CRC 06D46B70.

0003389-20.2022.6.02.8000 1124927v1
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15/08/2022 16:21:56Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

CELI PRODUTOS DE ACO LTDA Adimplente81340960
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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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/08/2022 às 18:21) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 052.107.559-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62FA.B8D3.A5FA.E483 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 15/08/2022 as 18:21:23 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: LOACIR ANGELO CELI 
 
CPF/CNPJ: 052.107.559-91 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 18:18:54 do dia 15/08/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: PIEW150822181854 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.
À SEIC,
Analisando as propostas apresentadas pelas

Empresas NILkO (1103074) e CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
(1124910), informo que os produtos ofertados atendem às
necessidades desta unidade, bem como  estão de acordo o o
termo de Referência.

Atenciosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira

Chefe da SEGAB

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 15/08/2022, às 19:00, 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
1125198 e o código CRC 8813F1BF.

0003389-20.2022.6.02.8000 1125198v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1124927, para

encaminhar os presentes autos à COFIN, com vista ao reforço
da reserva de crédito.

Em paralelo, solicito ao Sr. Assessor Jurídico que a
proposição seja avaliada considerando o referido Despacho
SEIC 1124927, que engloba os dois itens objeto da demanda
inicial, e ainda o que assinalado por este Gabinete no
Despacho GSAD 1101938.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/08/2022, às 22:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125273 e o código CRC 4DD45C16.

0003389-20.2022.6.02.8000 1125273v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1125273).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/08/2022, às 09:44, 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
1125379 e o código CRC 73A25912.

0003389-20.2022.6.02.8000 1125379v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
À AJ-DG e GSAD,
 
Há também reserva de crédito no pré-empenho 130-

2022, doc 1062612, para compra dos dois carrinhos para a
biblioteca.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 16/08/2022, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125605 e o código CRC 3C82ACD9.

0003389-20.2022.6.02.8000 1125605v1
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PROCESSO : 0003389-20.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE EDIÇÃO, GESTÃO E APOIO À BIBLIOTECA
ASSUNTO : ANÁLISE CONTRATAÇÃO DIRETA. LICITAÇÃO DESERTA.

 

Parecer nº 1131 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, por
encaminhamento GSAD (1123282), para fins de
pronunciamento, mediante análise da conformidade legal da
proposição de contratação direta para a aquisição de 02 (dois)
carrinhos para transporte de livros em biblioteca e 01 (um)
armário guarda-volumes, conforme especificações constantes
do Termo de Referência e Anexo - 1046426 e 1057767,
conforme sugerido pela SEIC (1119866 e 1124927), tendo em
vista o fracasso da contratação por meio do Pregão Eletrônico
n° 36/2022.

 
O Pregão Eletrônico n° 36/2022 (1071420) foi

declarado fracassado pelo Sr. Pregoeiro, por meio da
Informação 3699 1086902, conforme informações constante
na Ata (1086901), homologado pela Presidência no evento
1094838.

 
Acerca da temática assim dispõe a lei 8666/1993:
 

"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;"
 

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
m e s m a justifique, formalmente no processo, essa
inviabilidade.

 
Em todo caso, deverão ser mantidas todas as

condições preestabelecidas nos certames anteriores.
 
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)."
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"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)."

 
 
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.”

 
 
Logo, a fim de justificar a não repetição do

certame, a Secretaria de Administração - Despacho GSAD
(1101938) - considerou o histórico de tentativas de compra
dos itens do Pregão Eletrônico n° 36/2022, ressaltando a
existência de outros dois procedimentos com o mesmo objeto
para contratação, ambos sem êxito, e o risco de nova licitação
deserta ou fracassada:

"À COMAP para, considerando o histórico das
tentativas de compra dos itens, conforme
descrito na Informação 2135 (doc. 1046424),
em que se destaca o fato de que "as aquisições
dos bens permanentes requeridas por esta
unidade, objeto dos Processos nºs 0007437-
56.2021.6.02.8000 e 0003415-
52.2021.6.02.8000 (carrinho para transporte
de livros e armário guarda-volumes,
respectivamente), não obtiveram êxito, até o
presente momento, como consequência de
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procedimentos licitatórios desertos", e tendo
em conta o baixo valor da aquisição (os dois
itens somados não chega a R$ 8.000,00),
observo haver elementos suficientes para a
instrução de contratação direta de que trata o
inciso V da Lei nº 8.666/93, especialmente
porque o risco de nova deserção e/ou fracasso
da licitação é por demais considerável, não se
justificando assim a repetição de certame que
se tem como previsível o fracasso."

 
 
Quanto a manutenção das condições ofertadas no

ato convocatório anterior, a SEIC (1119866 e 1124927)
realizou a busca por fornecedores que atendessem às
exigências do Termo de Referência e do Edital do Pregão
Eletrônico n° 36/2022 (1071420).

 
Conforme exigido pelo Edital, foram juntados aos

autos os documentos de regularidade das Empresas NILKO
TECNOLOGIA LTDA. e CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA.:

a) Certidão SICAF - 1119967 e 1124913;
b) Consulta Consolidada TCU - 1119980 e
1124922;
c) Declaração de Nepotismo - 1119874 e
1124910;
d) CADIN - 1104191 e 1124948; e
e) Contrato Social - 1111477 e 1125160.

 
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.

 
A SEGAB (1125198) entende que as proposta dos

dois itens atendem às necessidades da unidade e estão de
acordo com o termo de referência.

 
Há reserva de crédito em montante suficiente para

cobrir a contratação pretendida (Despachos SGO 1123676 e
1125605)

 
Pelo exposto, com a eventual autorização da

Presidência deste Tribunal para contratação, tendo em vista a
instrução presente nos autos, entende-se possível a
contratação direta, com fulcro no artigo 24, V, da Lei n°
8.666/93, nos termos do Despacho SEIC (1119866), para
aquisição direta do armário em aço galvanizado com 08
(oito) compartimentos, junto a Empresa NILKO TECNOLOGIA
LTDA. , CNPJ: 75.086.785/0001-66, no montante de R$
2.922,52 (dois mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta
e dois centavos) e a Empresa CELI PRODUTOS DE AÇO
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 81.340.960/0001-00, no
montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
16/08/2022, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 16/08/2022, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125684 e o código CRC B167B188.

0003389-20.2022.6.02.8000 1125684v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
Trata-se de análise da conformidade legal da proposição

de contratação direta para a aquisição de 02 (dois) carrinhos para
transporte de livros em biblioteca e 01 (um) armário guarda-volumes,
conforme especificações constantes do Termo de Referência e Anexo
- 1046426 e 1057767, de acordo com a sugestão ofertada pela SEIC
(1119866 e 1124927), em face do fracasso do Pregão Eletrônico n°
36/2022, que tinha por objeto a citada contratação.

O feito foi encaminhado à Assessoria desta Diretoria-
Geral que, pelo Parecer 1131 (1125684), manifestou-se pela
possibilidade de contratação direta, com fulcro no artigo 24, V, da
Lei n° 8.666/93, nos termos do Despacho SEIC (1119866), para
aquisição direta do armário em aço galvanizado com 08
(oito) compartimentos, junto a Empresa NILKO TECNOLOGIA
LTDA., CNPJ: 75.086.785/0001-66, no montante de R$ 2.922,52 (dois
mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos),
assim como da Empresa CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA., inscrita
no CNPJ sob o n° 81.340.960/0001-00, para aquisição de 02 (dois)
carrinhos para transporte para uso em ambiente de bilbioteca, no
montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).  

Assim, considerando toda a instrução ora levada a efeito,
e com fulcro no pronunciamento (1125684) da Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, elevo a questão à apreciação da Presidência
deste Tribunal sugerindo, com a devida vênia, que seja autorizada a
contratação direta delineada no parágrafo anterior.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 17/08/2022, às 19:21, 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
1127551 e o código CRC C8805418.

0003389-20.2022.6.02.8000 1127551v1
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PROCESSO : 0003389-20.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE EDIÇÃO, GESTÃO E APOIO À BIBLIOTECA
ASSUNTO : Autorização. Contratação direta. Aquisição de armário e carrinhos para transporte.

 

Decisão nº 3568 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Cuida-se de análise de conformidade legal da proposição
da contratação direta para a aquisição de 02 (dois) carrinhos para
transporte de livros em biblioteca e 01 (um) armário guarda-volumes,
de acordo com o que consta do Termo de Referência e
Anexo 1046426 e 1057767, conforme sugestão feita pela SEIC
(1119866 e 1124927), tendo em vista o fracasso da contratação por
via do Pregão Eletrônico nº 36/2022.

Em trâmite de instrução os autos foram encaminhados à
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral que, por meio do Parecer 1131
(1125684), pronunciou-se no sentido da possibilidade da contratação
direta, nos termos do Despacho SEIC (1119866), com vistas à
aquisição direta do armário em aço galvanizado com 08
(oito) compartimentos, junto a Empresa NILKO TECNOLOGIA
LTDA., CNPJ: 75.086.785/0001-66, no montante de R$ 2.922,52
(dois mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois
centavos), bem como da Empresa CELI PRODUTOS DE AÇO
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 81.340.960/0001-00, para
aquisição de 02 (dois) carrinhos para transporte para uso em
ambiente de bilbioteca, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais). 

Isto posto, tendo em vista toda a instrução inserta no
presente feito, em especial no opinativo da AJ-DG, RATIFICO, nos
termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento de
inexigibilidade de licitação, nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-
Geral (1127551) bem como, AUTORIZO, com fulcro no artigo
25, inciso V, da Lei nº 8.666/93, a contratação direta das referidas
empresas.

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes.

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
26/08/2022, às 13:52, 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
1129833 e o código CRC 428F0E4A.

0003389-20.2022.6.02.8000 1129833v2
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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 agosto de 2022.
À SLC e à SEIC, para publicidade.
À COFIN, para emitir as correspondentes notas de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135584 e o código CRC 440052C7.

0003389-20.2022.6.02.8000 1135584v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 499/2022 - RO 1134.
NE 500/2022 - RO 1135.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 29/08/2022, às 13:46, 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
1135723 e o código CRC 29B2A443.
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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 agosto de 2022.
À COFIN
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para a emissão das competentes

Notas de Empenho, através da Decisão nº 3568 / 2022 - TRE-
AL/PRE/GPRES (1129833).

No tocante a fundamentação para as respecitvas
contratações diretas, atentamos, com base no Parecer nº 1131
/ 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (1125684), que a instrução
teve como base o artigo 24, V, da Lei n° 8.666/93 e não o
artigo 25, V, do mesmo instrumento legal, como indicado na
referida Decisão.

Ato contínuo, procedemos a emissão dos
empenhos, com fulcro no artigo 24, V, da Lei n° 8.666/93 e
sugerimos o retorno dos autos a Presidência desta Casa a fim
de retificação da respectiva informação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 29/08/2022, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 29/08/2022, às 14:07, 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
1135739 e o código CRC CB7D4D7F.

0003389-20.2022.6.02.8000 1135739v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2022.
Ao Gabinete da Presidência, 
Conforme combinado com a servidora Ivana, para

verificar a necessidade de eventual retificação da Decisão
constante no evento SEI 1129833, quanto ao fundamento da
contratação direta.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 29/08/2022, 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
1136613 e o código CRC 5DA117D5.

0003389-20.2022.6.02.8000 1136613v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2022.
Considerando que as providências sugeridas no

despacho SGO (1135739) já estão em tramitação pelo
despacho SLC (1136613), acuso ciência e concluo os autos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/08/2022, às 17:49, 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
1136879 e o código CRC 75C34840.

0003389-20.2022.6.02.8000 1136879v1
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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 setembro de 2022.
Tendo em vista Despacho SGO (1135739), retifico a

Decisão de minha lavra, onde se lê "AUTORIZO, com fulcro no artigo
25, inciso V, da Lei nº 8.666/93, a contratação direta das referidas
empresas", leia-se "AUTORIZO, com fulcro no artigo 24, inciso V, da
Lei nº 8.666/93, a contratação direta das referidas empresas". 

À SAD para providências, pela unidade competente.
 

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/09/2022, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1146895 e o código CRC 247DA47A.
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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 setembro de 2022.
À SLC, à SEIC e à COFIN, nos termos assinalados

no Despacho GSAD 1135584, observando o Despacho
GPRES 1146895.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2022, às 18:30, 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
1147065 e o código CRC 147D6691.

0003389-20.2022.6.02.8000 1147065v1
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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 setembro de 2022.
À SAD,
Para assinatura dos empenhos 2022NE499 e

2022NE500 e posterior juntada aos autos.
Em paralelo, à SGO para ciência do despacho

GPRES (1146895) e continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/09/2022, às 19:05, 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
1147115 e o código CRC 96BA6585.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/09/2022 19:11
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 499

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70280 INV PERMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

26/08/2022 Ordinário 0003389-20.2022.6.02 - 3.500,00

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA

2022NECT. AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA A BIBLIOTECA.
SEI 0003389-20.2022.6.02.8000.

-

-

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

GONCALVES LEDO 806 MONTE CASTELO

CEP

89820-000

Município

XANXERE SC

UF Telefone

(049)3433-0072

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

09/09/2022 19:11:33
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/09/2022 19:11
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00

Total da Lista

Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS

001 3.500,00AQUISIÇÃO DE 02 (dois) CARRINHOS PARA USO EM AMBIENTE DE
BIBLIOTECA PARA MOVIMENTAÇÃO DE LIVROS. Confeccionado em
chapa de aço 20, com bandejas, pintura eletrostática a pó (epóxi),  na
cor azul; suportes para rodas com 04 rodízios giratórios. ALTURA:
1100mm  X  PROFUNDIDADE: 500mm  X  LARGURA: 700mm. Termo
de Referência (1046426). Anexo (1057767). PROPOSTA COMERCIAL
(1124910). Decisão nº 3568 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1129833).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

26/08/2022 Inclusão 2,00000 1.750,0000 3.500,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

09/09/2022 19:11:33

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

09/09/2022 19:02:14

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

09/09/2022 19:11:33
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/09/2022 19:12
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 500

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70280 INV MOVEIS

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

26/08/2022 Ordinário 0003389-20.2022.6.02 - 2.922,52

75.086.785/0001-66 NILKO TECNOLOGIA LTDA

2022NECT. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES.
SEI 0003389-20.2022.6.02.8000.

-

-

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

MARINGA 1900 ANEXO 1472 EMILIANO PERNETA

CEP

83325-360

Município

PINHAIS PR

UF Telefone

(41) 3661-2200

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

09/09/2022 19:12:05
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/09/2022 19:12
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.922,52

Total da Lista

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

001 2.922,52AQUISIÇÃO DE (01) UM ARMÁRIO EM AÇO GALVANIZADO COM 08
(oito) COMPARTIMENTOS. Guarda -Volumes em corpo único "inteiriço"
fabricado com aço galvanizado, com duas colunas e oito portas. Chapa
galvanizada resistente à corrosão conforme exige a NBR 7008, com 4
pés reguláveis. Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia).
Dobras enroladas livre de arestas cortantes. Fechaduras cilíndricas,
chaves com segredos diferentes e com chaves reservas. Portas com
aletas de ventilação. Garantia mínima de 01 (um) ano.
Termo de Referência (1046426). Anexo (1057767). Proposta comercial
(1120083). Decisão nº 3568 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1129833).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

26/08/2022 Inclusão 1,00000 2.922,5200 2.922,52

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

09/09/2022 19:12:05

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

09/09/2022 19:03:00

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

09/09/2022 19:12:05
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, 09 de setembro de 2022.
À SEALMOX, para remessa das notas de empenho

aos respectivos fornecedores e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2022, às 19:31, 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
1147148 e o código CRC 1C2E52DE.

0003389-20.2022.6.02.8000 1147148v1
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E-mail - 1147422

Data de Envio: 
  10/09/2022 17:06:01

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    maxwell.mendonca@nilko.com.br

Assunto: 
  ENVIO DA NOTA DE EMPENHO 500/2022 - PA 3389-20.2022

Mensagem: 
   Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá,
CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De
segunda à sexta-feira, das 8h às 19h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636 (também whatsapp)

Anexos:
    Nota_1147146_NE_070011_2022NE000500_v002_75086785000166_20220909191216.pdf
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E-mail - 1147606

Data de Envio: 
  11/09/2022 15:17:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas1@celi.ind.br

Assunto: 
  Envio de Nota de Empenho 499/2022 - Processo SEI 0003389-20.2022.6.02.8000.

Mensagem: 
  Nota de Empenho 499/2022 - Processo SEI 0003389-20.2022.6.02.8000.

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá,
CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De
segunda à sexta-feira, das 8h às 19h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636 (também whatsapp)

Anexos:
    Nota_1147145_NE_070011_2022NE000499_v002_81340960000100_20220909191140.pdf
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De: <vendas@celi.ind.br>
Para: José Carlos R. Ramalho de Azevedo <joseazevedo@tre-al.jus.br>
Data: 12/09/2022 09:37 AM
Assunto: [almoxarifado] ENC: Envio de Nota de Empenho 499/2022 - Processo SEI 0003389-
20.2022.6.02.8000.
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Bom dia
Confirmo recebimento.
 
Cordialmente,
 
 
Celi Produtos de Aço Ltda
www.celi.ind.br
49 3433 0072
 

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Envio de Nota de Empenho 499/2022 - Processo SEI 0003389-20.2022.6.02.8000.

Data:Sun, 11 Sep 2022 15:17:00 -0300
De:TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Responder a:TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Para:vendas1@celi.ind.br

Nota de Empenho 499/2022 - Processo SEI 0003389-20.2022.6.02.8000.

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emi�da em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho, quanto às
caracterís�cas e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.)
apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do materia

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá, CEP: 57022
220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, d
8h às 19h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação com este TRE
sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636 (também whatsapp)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5989 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Informo que foram abertos dois processos relacionados para o
recebimento dos materiais contratados e o consequente pagamento dos
fornecedores. São Eles: 0009288-96.2022.6.02.8000 (Referente à Nota de
Empenho 500/2022 - Fornecedor Nilko Tecnologias e 0009286-
29.2022.6.02.8000 (Referente à Nota de Empenho 499/2022 - Fornecedor Celi
Produtos de Aço

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS ROCHA RAMALHO DE
AZEVEDO, Técnico Judiciário, em 12/09/2022, às 11:42, 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
1147960 e o código CRC 004353FE.
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