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

 

Memorando nº 454 / 2022 - TRE-AL/PRE/PREG
Maceió, 19 de abril de 2022.

Para:  Secretário de Administração

Assunto:  Fracasso Pregão 19/2022. Item 3 - Papel Reciclado. MATERIAL DE
EXPEDIENTE - ELEIÇÕES 2022

 

Prezado Secretário,

 
Cumpre-nos informar sobre o fracasso parcial no tocante

ao certame do Pregão Eletrônico TRE/AL n.º 19/2022 sobre aquisição
de material de Expediente para as Eleições de 2022. Somente um dos
doze itens fracassou, qual seja o item 3 - "Resma de papel A4
reciclado", conforme Ata PREGÃO ELETRÔNICO 19/2022 (1048252).

 
Do exposto, relaciona-se o PA competemte (0006622-

59.2021.6.02.8000) a estes autos. Remete-se os autos para ciência e
deliberação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/04/2022, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1048246 e o código CRC 7D5DF755.
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Pregão Eletrônico

70011 .192022 .56687 .4756 .5911312365

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00019/2022

 
Às 14:00 horas do dia 07 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0006622-59.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente e consumo de TIC, para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022..
O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Pincel Marcador Permanente Cd
Descrição Complementar: Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Cor Tinta: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.400 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.944,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MIX PAPELARIA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4.392,0000 .

Item: 2
Descrição: Caneta Esferográfica
Descrição Complementar: Caneta Esferográfica Material: Plástico , Quantidade Cargas: 1 UN, Material Ponta:
Aço Inoxidável Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Média , Cor Tinta: Azul
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 24.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.240,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 11.280,0000 .

Item: 3
Descrição: Papel Para Impressão Formatado
Descrição Complementar: Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210
MM, Cor: Natural , Tipo: Reciclado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 500 FL
Valor Máximo Aceitável: R$ 21.870,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 4
Descrição: Embalagem Plástica
Descrição Complementar: Embalagem Plástica Material: Plástico Reciclado , Altura: 80 CM, Cor: Cinza Escuro ,
Espessura: 0,04 MM, Forma: Sacola , Largura: 60 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.560,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.800,0000 e com valor
negociado a R$ 6.560,0000 .

Item: 5
Descrição: Fita Adesiva Embalagem
Descrição Complementar: Fita Adesiva Embalagem Material: Polipropileno , Aplicação: Empacotamento Em Geral
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, Comprimento: 50 M, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Transparente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.120,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI, pelo melhor lance de R$
31.000,0000 e com valor negociado a R$ 30.960,0000 .

Item: 6
Descrição: Cinta Elástica
Descrição Complementar: Material: Látex, Cor: Amarela, Forma: Circular, Tamanho: 18,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 70 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.467,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.400,0000 .

Item: 7
Descrição: Copo Descartável
Descrição Complementar: Copo Descartável Material: Plástico Oxibiodegrável , Capacidade: 200 ML,
Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Pacote 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.120,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.100,0000 .

Item: 8
Descrição: Almofada Carimbo
Descrição Complementar: Almofada Carimbo Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido ,
Comprimento: 12 CM, Cor: Azul , Tipo: Entintada , Largura: 8 CM, Tamanho: Nº 3 , Material Caixa: Plástico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.975,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.975,0000 .

Item: 9
Descrição: Fita Adesiva
Descrição Complementar: Fita Adesiva Material: Pvc , Aplicação: Demarcação Piso , Comprimento: 30 M, Cor:
Preta E Amarela , Espessura: 0,15 MM, Tipo: Auto - Adesiva Zebrada , Largura: 5 CM, Características Adicionais:
Sinalização De Segurança
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 50.543,7500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, pelo melhor lance de R$ 36.900,0000 .

Item: 10
Descrição: Etiqueta Adesiva
Descrição Complementar: Material: Papel, Altura: 25,4 MM, Aplicação: Impressora Laser E Jato Tinta,
Características Adicionais 1: 33 Etiquetas Por Folha, Largura I,: 63,5 MM, Cor: Branca, Formato: Retangular,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 125 Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 FL
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.880,4200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.687,5000 .

Item: 11
Descrição: Etiqueta Adesiva
Descrição Complementar: Etiqueta Adesiva Material: Papel , Comprimento: 31 MM, Cor: Branca , Largura: 17
MM, Características Adicionais: Auto-Adesiva
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Caixa 25 FL
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.130,0000 Situação: Aceito e Habilitado
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: PRISMA PAPELARIALTDA, pelo melhor lance de R$ 1.904,0000 .

Item: 12
Descrição: Regua De Desenho
Descrição Complementar: RÉGUA  em poliestireno 20cm, transparente, sem  apresentar manchas ou
irregularidades.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.070,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.900,0000 e com valor
negociado a R$ 1.890,0000 .

Histórico
Item: 1 - Pincel Marcador Permanente Cd

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

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 2.400 R$ 2,5000 R$ 6.000,0000 07/04/2022
09:48:59

Marca: MASTERPRINT 
Fabricante: MASTERPRINT 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100 - P, ponta chanfrada,
cor azul, Escrita grossa, Recarregável, Tinta a base de álcool. Embalados em caixas com 12 unidades. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.048.323/0001-02 RC RAMOS
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 2.400 R$ 3,0000 R$ 7.200,0000 31/03/2022
21:52:14

Marca: JAPAN 
Fabricante: JAPAN 
Modelo / Versão: JAPAN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100 - P, ponta chanfrada,
cor azul, Escrita grossa, Recarregá vel, Tinta a base de álcool. Embalados em caixas com 12 unidades. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.428.101/0001-19 MISTER PAPER
PAPELARIA E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 2.400 R$ 3,3100 R$ 7.944,0000 04/04/2022
08:40:38

Marca: MASTERPRINT 
Fabricante: MASTERPRINT 
Modelo / Versão: . 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Cor Tinta: Azul, 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 2.400 R$ 4,0000 R$ 9.600,0000 06/04/2022
13:00:46

Marca: Masterprint 
Fabricante: Masterprint 
Modelo / Versão: MP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Cor Tinta: Azul, 
Porte da empresa: ME/EPP

28.076.288/0001-05 PRISMA
PAPELARIALTDA

Sim Sim 2.400 R$ 4,0000 R$ 9.600,0000 07/04/2022
08:11:44

Marca: jocar 
Fabricante: leonora 
Modelo / Versão: azul 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1100 - P, ponta chanfrada,
cor azul, Escrita grossa, Recarregável, Tinta a base de álcool. Embalados em caixas com 12 unidades. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 2.400 R$ 4,8000 R$ 11.520,0000 06/04/2022
14:54:57

Marca: BRW 
Fabricante: BRW 
Modelo / Versão: BRW 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Cor Tinta: Azul, 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 11.520,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 9.600,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 9.600,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 7.944,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 7.200,0000 07.048.323/0001-02 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 6.000,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 6.010,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:15:28:753
R$ 5.990,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:17:01:587
R$ 6.000,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:25:32:237
R$ 6.000,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:27:23:717
R$ 5.500,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:29:17:580
R$ 5.989,9900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:09:840
R$ 5.390,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:30:42:447
R$ 5.616,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:18:433
R$ 4.800,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:32:05:940
R$ 4.392,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:34:44:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/04/2022
14:02:36 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

07/04/2022
14:30:17 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 07/04/2022
14:30:17

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
5.500,0000 e R$ 6.000,0000.

Encerramento 07/04/2022
14:35:18 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

07/04/2022
14:35:18 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/04/2022
15:20:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
24.180.611/0001-27.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/04/2022
15:27:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MIX PAPELARIA
EIRELI, CNPJ/CPF: 24.180.611/0001-27.

Aceite de proposta 11/04/2022
15:06:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
24.180.611/0001-27, pelo melhor lance de R$ 4.392,0000.

Habilitação de fornecedor 18/04/2022
16:52:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MIX PAPELARIA EIRELI -
CNPJ/CPF: 24.180.611/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Caneta Esferográfica

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.065.674/0001-13 SALENAS
CONFECCAO E
MATERIAIS
PARA
ESCRITORIOS
EIRELI

Sim Sim 24.000 R$ 0,5000 R$ 12.000,0000 07/04/2022
09:55:42

Marca: BIC 
Fabricante: BIC 
Modelo / Versão: BIC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PONTA MEDIA 0,7 MM. corpo
sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone
para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. Vide condições no item
09 do Termo de Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.214.108/0001-24 HUMAITA Sim Sim 24.000 R$ 0,5100 R$ 12.240,0000 06/04/2022
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COMERCIO DE
PAPEIS E
ALIMENTOS
EIRELI

09:10:57

Marca: COMPACTOR 
Fabricante: COMPACTOR 
Modelo / Versão: CANETA ESFEROGRAFICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PONTA MEDIA 0,7 MM. corpo
sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone
para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. Vide condições no item
09 do Termo de Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

33.935.894/0001-60 CORREA
COMERCIO DE
PRODUTOS
PARA
ESCRITORIO
EIRELI

Sim Sim 24.000 R$ 0,5100 R$ 12.240,0000 06/04/2022
15:13:26

Marca: Compactor 
Fabricante: Compactor 
Modelo / Versão: Compactor 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PONTA MEDIA 0,7 MM. corpo
sextavado, mínimo de 11 cm de tin- ta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone
para atendimento ao consumidor. Validade de 11 meses a partir da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

45.175.426/0001-14 GUILHERME
DUARTE DE
AMORIM
07768227999

Sim Sim 24.000 R$ 0,8000 R$ 19.200,0000 06/04/2022
14:15:28

Marca: compactor 
Fabricante: compactor 
Modelo / Versão: compactor 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PONTA MEDIA 0,7 MM.
corpo sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de
telefone para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega." 
Porte da empresa: ME/EPP

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 24.000 R$ 0,8000 R$ 19.200,0000 07/04/2022
09:48:59

Marca: COMPACTOR 
Fabricante: COMPACTOR 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PONTA MEDIA 0,7 MM. corpo
sextavado, mínimo de 11 cm de tinta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone
para atendimento ao consumidor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. Vide condições no item
09 do Termo de Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 24.000 R$ 0,9000 R$ 21.600,0000 06/04/2022
13:00:46

Marca: compactor 
Fabricante: COMPACTOR 
Modelo / Versão: compactor 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneta Esferográfica Material: Plástico , Quantidade Cargas:
1 UN, Material Ponta: Aço Inoxidável Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Média , Cor Tinta: Azul 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 24.000 R$ 1,0000 R$ 24.000,0000 06/04/2022
14:54:57

Marca: COMPACTOR 
Fabricante: COMPACTOR 
Modelo / Versão: COMPACTOR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caneta Esferográfica Material: Plástico , Quantidade Cargas:
1 UN, Material Ponta: Aço Inoxidável Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Média , Cor Tinta: Azul 
Porte da empresa: ME/EPP

07.048.323/0001-02 RC RAMOS
COMERCIO
LTDA

Sim Sim 24.000 R$ 2,0000 R$ 48.000,0000 31/03/2022
21:52:14

Marca: BIC 
Fabricante: BIC 
Modelo / Versão: BIC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, PONTA MEDIA 0,7 MM. corpo
sextavado, mínimo de 11 cm de tin ta, caixa com dados de identificação do produto e número de telefone
para atendimento ao consu midor. Validade mínima de 11 meses a partir da entrega. Vide condições no
item 09 do Termo de Referência. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 48.000,0000 07.048.323/0001-02 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 24.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 21.600,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 19.200,0000 45.175.426/0001-14 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 19.200,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 12.240,0000 33.935.894/0001-60 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 12.240,0000 36.214.108/0001-24 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 12.000,0000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 17.040,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:17:23:170
R$ 11.999,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:17:33:433
R$ 15.000,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:17:52:790
R$ 12.001,0000 45.175.426/0001-14 07/04/2022 14:19:32:073
R$ 15.840,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:27:40:890
R$ 11.998,9000 33.935.894/0001-60 07/04/2022 14:30:02:113
R$ 11.280,0000 36.214.108/0001-24 07/04/2022 14:37:56:227
R$ 11.700,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:38:37:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

07/04/2022
14:04:04 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

07/04/2022
14:36:21 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

07/04/2022
14:36:21

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
11.998,9000 e R$ 12.240,0000.

Encerramento 07/04/2022
14:41:22 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

07/04/2022
14:41:22 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/04/2022
15:28:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.214.108/0001-24.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

07/04/2022
15:29:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HUMAITA COMERCIO DE
PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.214.108/0001-24.

Aceite de proposta 11/04/2022
15:06:48

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.214.108/0001-24, pelo melhor lance de R$
11.280,0000.

Habilitação de
fornecedor

18/04/2022
16:52:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E
ALIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 36.214.108/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Papel Para Impressão Formatado

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

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 27,8000 R$ 27.800,0000 06/04/2022
14:54:57

Marca: REPORT 
Fabricante: REPORT 
Modelo / Versão: REPORT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2,
Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Cor: Natural , Tipo: Reciclado 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 29,0000 R$ 29.000,0000 06/04/2022
13:00:46

Marca: SUZANO 
Fabricante: SUZANO 
Modelo / Versão: suzano 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2,
Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Cor: Natural , Tipo: Reciclado 
Porte da empresa: ME/EPP

36.214.108/0001-24 HUMAITA
COMERCIO DE
PAPEIS E
ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 30,0000 R$ 30.000,0000 06/04/2022
09:10:57

Marca: RECICLATO 
Fabricante: SUZANO 
Modelo / Versão: Papel a4 75g reciclado 210x297 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M² não clorado, 210 X
297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco,
composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel
plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5
cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na
caixa/embalagem. 
Porte da empresa: ME/EPP

23.417.238/0001-12 MONSARAS
DISTRIBUIDORA
E COMERCIO
LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 30,0000 R$ 30.000,0000 06/04/2022
17:51:45

Marca: Reciclato 
Fabricante: SUZANO Papel e Celulose 
Modelo / Versão: PAPEL A4, 210X297, 75G. reciclado. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL A4, 210X297, 75G. reciclado. Produto de fabricação
Nacional. Declaro ainda que estou de acordo com todas as demais exigências do Edital. Com certificação
CERFLOR, Ibama Registro e ISO 9001 e 14001.validade proposta sera 90(noventa ) dias, contados da sua
apresentação. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 40,0000 R$ 40.000,0000 07/04/2022
09:48:59

Marca: REPORT 
Fabricante: SUZANO 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M² não clorado, 210 X
297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco,
composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel
plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5
cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressana
caixa/embalagem. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 40.000,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 30.000,0000 23.417.238/0001-12 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 30.000,0000 36.214.108/0001-24 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 29.000,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 27.800,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 27.900,0000 36.214.108/0001-24 07/04/2022 14:17:55:360
R$ 34.150,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:18:11:940
R$ 27.950,0000 23.417.238/0001-12 07/04/2022 14:22:11:320
R$ 27.900,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:28:00:357
R$ 24.900,0000 36.214.108/0001-24 07/04/2022 14:40:30:463
R$ 24.890,0000 23.417.238/0001-12 07/04/2022 14:41:05:623
R$ 26.000,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:42:01:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/04/2022
14:04:51 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:02 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

07/04/2022
14:39:26 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

07/04/2022
14:39:26

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 27.800,0000
e R$ 27.950,0000.

Encerramento 07/04/2022 Item com etapa fechada encerrada.
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etapa fechada 14:44:27

Encerramento 07/04/2022
14:44:27 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

07/04/2022
15:39:33

Recusa da proposta. Fornecedor: MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
23.417.238/0001-12, pelo melhor lance de R$ 24.890,0000. Motivo: Não houve negociação de
valores. O valor do lance encontra-se acima do Valor Máximo Aceitável: R$ 21.870,00.

Recusa de
proposta

07/04/2022
15:49:34

Recusa da proposta. Fornecedor: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 36.214.108/0001-24, pelo melhor lance de R$ 24.900,0000. Motivo: Não houve
negociação de valores. O valor do lance encontra-se acima do Valor Máximo Aceitável: R$
21.870,00.

Recusa de
proposta

08/04/2022
09:34:00

Recusa da proposta. Fornecedor: BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, pelo
melhor lance de R$ 26.000,0000. Motivo: Não houve negociação de valores. O valor do lance
encontra-se acima do Valor Máximo Aceitável: R$ 21.870,00.

Recusa de
proposta

08/04/2022
09:50:39

Recusa da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 27.800,0000. Motivo: Não houve negociação de
valores. O valor do lance encontra-se acima do Valor Máximo Aceitável: R$ 21.870,00.

Etapa
fechada -
Retorno do
julgamento

08/04/2022
10:47:35 Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.

Encerramento 08/04/2022
10:52:34 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

08/04/2022
10:52:34 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

08/04/2022
10:54:11

Recusa da proposta. Fornecedor: MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.180.611/0001-27,
pelo melhor lance de R$ 34.150,0000. Motivo: Não houve negociação de valores. O valor do
lance encontra-se acima do Valor Máximo Aceitável: R$ 21.870,00.

Cancelado no
julgamento

18/04/2022
16:55:11

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item 3 fracassado. Não houve negociação de valores
com os licitantes. Lances encontram-se acima do Valor Máximo Aceitável: R$ 21.870,00.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Embalagem Plástica

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

21.348.054/0001-12 ROMA
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 400 R$ 20,0000 R$ 8.000,0000 05/04/2022
15:09:53

Marca: Ville 
Fabricante: Ville 
Modelo / Versão: 60x80 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SACOLA PLÁSTICA RECICLADA, RESISTENTE E REFORÇADA,
tipo alça camiseta na cor branca. Medidas da sacola fechada 60cm x 80cm, com espessura mínima de 10
micras por parede. Verificar as condições no item 9.B, do Termo de Referência. Marca/Fabricante: Ville 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 400 R$ 20,0000 R$ 8.000,0000 06/04/2022
14:54:57

Marca: MATAPOÃ 
Fabricante: MATAPOÃ 
Modelo / Versão: MATAPOÃ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Embalagem Plástica Material: Plástico Reciclado , Altura: 80
CM, Cor: Cinza Escuro , Espessura: 0,04 MM, Forma: Sacola , Largura: 60 C 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.000,0000 21.348.054/0001-12 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 8.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 7.500,0000 21.348.054/0001-12 07/04/2022 14:37:22:310
R$ 7.800,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:37:53:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de

07/04/2022
14:05:53

Item com análise de propostas finalizada.
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propostas

Abertura 07/04/2022
14:15:02 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

07/04/2022
14:36:22 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

07/04/2022
14:36:22

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$
8.000,0000.

Encerramento 07/04/2022
14:41:23 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

07/04/2022
14:41:23 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

07/04/2022
15:43:45

Recusa da proposta. Fornecedor: ROMA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 21.348.054/0001-12,
pelo melhor lance de R$ 7.500,0000. Motivo: Não houve negociação de valores. O valor do
lance encontra-se acima do Valor Máximo Aceitável: R$ 6.560,00.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/04/2022
09:17:23

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

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/04/2022
09:26:01

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

Aceite de
proposta

11/04/2022
15:09:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 7.800,0000 e com valor
negociado a R$ 6.560,0000. Motivo: Valor negociado de R$ 6.560,00 conforme chat.

Habilitação de
fornecedor

18/04/2022
16:52:52

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

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Fita Adesiva Embalagem

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

07.065.674/0001-13 SALENAS
CONFECCAO E
MATERIAIS
PARA
ESCRITORIOS
EIRELI

Sim Sim 8.000 R$ 3,8900 R$ 31.120,0000 07/04/2022
09:55:42

Marca: KORETECH 
Fabricante: KORETECH 
Modelo / Versão: KORETECH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ADESIVA TRANSPARENTE, transparente, medindo
aproximadamente 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade
impressas no corpo ou embalagem do produto. Validade mínima de 17 meses a partir da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 8.000 R$ 6,8000 R$ 54.400,0000 06/04/2022
14:54:57

Marca: EUROCEL 
Fabricante: EUROCEL 
Modelo / Versão: EUROCEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Adesiva Embalagem Material: Polipropileno , Aplicação:
Empacotamento Em Geral , Comprimento: 50 M, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Transparente 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 8.000 R$ 8,0000 R$ 64.000,0000 06/04/2022
13:00:46

Marca: EUROCEL 
Fabricante: EUROCEL 
Modelo / Versão: EUROCEL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Adesiva Embalagem Material: Polipropileno , Aplicação:
Empacotamento Em Geral , Comprimento: 50 M, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Transparente 
Porte da empresa: ME/EPP

28.076.288/0001-05 PRISMA
PAPELARIALTDA

Sim Sim 8.000 R$ 8,0000 R$ 64.000,0000 07/04/2022
08:11:44

Marca: eurocel 
Fabricante: sicad 
Modelo / Versão: 45mmx45m 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ADESIVA TRANSPARENTE, transparente, medindo
aproximadamente 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade
impressas no corpo ou embalagem do produto. Validade mínima de 17 meses a partir da entrega.
Oferecemos a fita na medida 45mm x 45m 
Porte da empresa: ME/EPP

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 8.000 R$ 8,0000 R$ 64.000,0000 07/04/2022
09:48:59

Marca: EUROCEL 
Fabricante: SICAD 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA ADESIVA TRANSPARENTE, transparente, medindo
aproximadamente 50 mm X 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. Marca, procedência e validade
impressas no corpo ou embalagem do produto. Validade mínima de 17 meses a partir da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

31.512.534/0001-20 JVC
ENGENHARIA E
SERVICOS
LTDA

Sim Sim 8.000 R$ 8,8000 R$ 70.400,0000 06/04/2022
21:48:04

Marca: ADERE 
Fabricante: ADERE 
Modelo / Versão: ADERE/CÓD. 720 45MM X 50M 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FITA ADESIVA TRANSPARENTE,A 720 é uma fita adesiva de
polipropileno biorientado transparente e coberto com adesivo a base de água. Indicada para fechamentos de
embalagens de papel e papelão, embalagens plásticas e sacos multifolhados. Utilizada para reforço de
embalagens, fechamento de pacotes leves e sacos polifolhados. Utilizada também para fixação de papéis ou
plásticos." 
Porte da empresa: ME/EPP

41.597.891/0001-92 EXCLUSIVA
COMERCIO E
SERVICOS,
PAPELARIA E
INFORMATICA

Sim Sim 8.000 R$ 10,0000 R$ 80.000,0000 06/04/2022
17:03:21

Marca: EUROCEL 
Fabricante: EUROCEL 
Modelo / Versão: FITA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita adesiva transparente, transparente, medindo
aproximadamente 50 mm x 50 m, com adesivo à base de resina e borracha. MARCA/FABRICANTE: EUROCEL
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 80.000,0000 41.597.891/0001-92 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 70.400,0000 31.512.534/0001-20 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 64.000,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 64.000,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 64.000,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 54.400,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 31.120,0000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 51.360,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:18:31:047
R$ 36.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:19:20:023
R$ 50.400,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:28:13:877
R$ 50.399,9700 31.512.534/0001-20 07/04/2022 14:30:05:060
R$ 31.119,9900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:06:583
R$ 31.119,9700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:07:490
R$ 31.119,9600 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:08:360
R$ 31.119,9500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:18:937
R$ 31.119,9400 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:22:383
R$ 31.119,9300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:32:063
R$ 31.119,9200 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:34:383
R$ 31.119,9000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:37:433
R$ 31.119,8900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:38:373
R$ 31.119,8700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:43:767
R$ 31.119,8600 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:44:387
R$ 31.119,8500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:47:037
R$ 31.119,8400 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:48:383
R$ 31.119,8200 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:51:090
R$ 31.119,8100 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:54:427
R$ 31.119,7900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:01:247
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R$ 31.119,7800 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:04:410
R$ 31.119,7700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:08:610
R$ 31.119,7600 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:10:433
R$ 31.119,7500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:13:377
R$ 31.119,7400 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:14:427
R$ 31.119,7300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:18:240
R$ 31.119,7200 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:20:423
R$ 31.119,7000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:24:767
R$ 31.119,6900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:26:440
R$ 31.119,6800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:29:460
R$ 31.119,6700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:34:463
R$ 31.119,6500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:35:690
R$ 31.119,6400 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:36:480
R$ 31.119,6300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:43:137
R$ 31.119,6200 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:44:480
R$ 31.119,6000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:47:583
R$ 31.119,5900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:50:457
R$ 31.119,5700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:52:060
R$ 31.119,5600 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:52:470
R$ 31.119,5500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:55:323
R$ 31.119,5400 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:56:807
R$ 31.119,5300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:01:273
R$ 31.119,5200 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:06:510
R$ 39.416,0000 31.512.534/0001-20 07/04/2022 14:32:10:917
R$ 30.560,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:12:663
R$ 34.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:34:09:977
R$ 31.000,0000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:36:44:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/04/2022
14:07:04 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:03 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

07/04/2022
14:32:10 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

07/04/2022
14:32:10

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 31.119,5200
e R$ 50.400,0000.

Encerramento 07/04/2022
14:37:11 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

07/04/2022
14:37:11 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/04/2022
16:10:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor PRISMA PAPELARIALTDA, CNPJ/CPF:
28.076.288/0001-05.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/04/2022
16:11:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRISMA PAPELARIALTDA,
CNPJ/CPF: 28.076.288/0001-05.

Recusa de
proposta

12/04/2022
14:38:59

Recusa da proposta. Fornecedor: PRISMA PAPELARIALTDA, CNPJ/CPF: 28.076.288/0001-05,
pelo melhor lance de R$ 30.560,0000. Motivo: O produto foi recusado pela unidade técnica
requisitante.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

12/04/2022
15:49:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA
ESCRITORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.065.674/0001-13.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

12/04/2022
15:54:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALENAS CONFECCAO E
MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.065.674/0001-13.

Aceite de 12/04/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA
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proposta 16:23:55 ESCRITORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.065.674/0001-13, pelo melhor lance de R$ 31.000,0000
e com valor negociado a R$ 30.960,0000. Motivo: Valor negociado e ajustado conforme
proposta enviada pela licitante.

Habilitação de
fornecedor

18/04/2022
16:52:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA
ESCRITORIOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.065.674/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Cinta Elástica

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

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 70 R$ 21,8000 R$ 1.526,0000 06/04/2022
14:54:57

Marca: REPORT 
Fabricante: REPORT 
Modelo / Versão: REPORT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Látex, Cor: Amarela, Forma: Circular, Tamanho: 18,
Porte da empresa: ME/EPP

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 70 R$ 25,0000 R$ 1.750,0000 07/04/2022
09:48:59

Marca: MAMUTH 
Fabricante: MAMUTH 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIGA ELÁSTICA TIPO LATEX, amarelo nº 18. Pacote com 1 KG
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 70 R$ 30,0000 R$ 2.100,0000 06/04/2022
13:00:46

Marca: redbr 
Fabricante: REDBOR 
Modelo / Versão: redbor 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Látex, Cor: Amarela, Forma: Circular, Tamanho: 18,
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.100,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 1.750,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 1.526,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 1.534,4000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:18:57:607
R$ 1.525,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:19:08:913
R$ 1.524,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:19:33:370
R$ 1.523,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:19:44:193
R$ 1.500,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:19:50:557
R$ 1.848,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:28:25:407
R$ 1.499,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:29:33:030
R$ 1.480,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:35:57:483
R$ 1.400,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:37:28:260
R$ 1.780,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:37:35:193
R$ 1.467,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:40:21:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

07/04/2022
14:07:42 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:04 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

07/04/2022
14:36:52 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 07/04/2022
14:36:52

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
1.480,0000 e R$ 1.848,0000.

Encerramento 07/04/2022
14:41:53 Item encerrado para lances.
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Encerramento etapa
fechada

07/04/2022
14:41:53

Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

08/04/2022
08:56:50

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

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

08/04/2022
09:00:36

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

Aceite de proposta 11/04/2022
15:09:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 1.400,0000.

Habilitação de
fornecedor

18/04/2022
16:52:52

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

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - Copo Descartável

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

16.667.433/0001-35 VTA MACHADO
DE ARRUDA E
CIA LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 4,5600 R$ 9.120,0000 07/04/2022
11:53:09

Marca: ULTRA 
Fabricante: ULTRA 
Modelo / Versão: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA: 200ml 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA: 200ml, na cor
transparente ou branca, embalado em plástico lacrado com 100 unidades cada, acondicionado em caixa
original do fabricante contendo 25 centos. A referência deverá ser específica em relação à NBR nº
14.865/2012 e deverá constar na caixa e no pacote original do fabricante do copo. 
Porte da empresa: ME/EPP

15.274.621/0001-30 CARVALHO
CONSULTORIA
EM GESTAO
EMPRESARIAL
LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 5,0000 R$ 10.000,0000 06/04/2022
14:16:37

Marca: TOTALPLAST 
Fabricante: TOTALPLAST 
Modelo / Versão: TOTALPLAST 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA: 200ml, na cor
transparente ou branca, embalado em plástico lacrado com 100 unidades cada, acondicionado em caixa
original do fabricante contendo 25 centos. A referência deverá ser específica em relação à NBR nº
14.865/2012 e de verá constar na caixa e no pacote original do fabricante do copo. MARCA TOTALPLAST 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 7,8000 R$ 15.600,0000 06/04/2022
14:54:57

Marca: CRISTALCOPOS 
Fabricante: CRISTALCOPOS 
Modelo / Versão: CRISTALCOPOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo Descartável Material: Plástico Oxibiodegrável ,
Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 8,0000 R$ 16.000,0000 06/04/2022
13:00:46

Marca: copovisa 
Fabricante: copovisa 
Modelo / Versão: copovisa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo Descartável Material: Plástico Oxibiodegrável ,
Capacidade: 200 ML, Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável 
Porte da empresa: ME/EPP

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 8,0000 R$ 16.000,0000 07/04/2022
09:48:59

Marca: CRISTAL COPOS 
Fabricante: CRISTALCOPO 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA: 200ml, na cor
transparente ou branca, embalado em plástico lacrado com 100 unidades cada,acondicionado em caixa
original do fabricante contendo 25 centos. A referência deverá ser es- pecífica em relação à NBR nº
14.865/2012 e de- verá constar na caixa e no pacote original do fa- bricante do copo. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
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R$ 16.000,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 16.000,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 15.600,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 10.000,0000 15.274.621/0001-30 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 9.120,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 9.121,0000 15.274.621/0001-30 07/04/2022 14:16:48:283
R$ 12.300,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:19:24:253
R$ 13.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:20:02:953
R$ 10.000,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:28:34:517
R$ 9.119,0000 15.274.621/0001-30 07/04/2022 14:31:33:067
R$ 8.100,0000 15.274.621/0001-30 07/04/2022 14:34:56:167
R$ 9.100,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:35:46:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

07/04/2022
14:09:28 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:04 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

07/04/2022
14:33:37 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

07/04/2022
14:33:37

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
9.119,0000 e R$ 10.000,0000.

Encerramento etapa
fechada

07/04/2022
14:38:38 Item com etapa fechada encerrada.

Encerramento 07/04/2022
14:38:38 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/04/2022
16:53:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 15.274.621/0001-30.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

07/04/2022
16:55:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARVALHO CONSULTORIA
EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 15.274.621/0001-30.

Aceite de proposta 11/04/2022
15:10:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 15.274.621/0001-30, pelo melhor lance de R$
8.100,0000.

Habilitação de
fornecedor

18/04/2022
16:52:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARVALHO CONSULTORIA EM
GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 15.274.621/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - Almofada Carimbo

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

04.428.101/0001-19 MISTER PAPER
PAPELARIA E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 2.500 R$ 4,3900 R$ 10.975,0000 04/04/2022
08:40:38

Marca: STAMP 
Fabricante: STAMP 
Modelo / Versão: . 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almofada Carimbo Material Almofada: Esponja Absorvente
Revestida De Tecido , Comprimento: 12 CM, Cor: Azul , Tipo: Entintada , Largura: 8 CM, Tamanho: Nº 3 ,
Material Caixa: Plástico 
Porte da empresa: ME/EPP

16.667.433/0001-35 VTA MACHADO
DE ARRUDA E
CIA LTDA

Sim Sim 2.500 R$ 4,3900 R$ 10.975,0000 07/04/2022
11:53:09

Marca: JAPAN 
Fabricante: JAPAN 
Modelo / Versão: nº 3, cor azul 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almofadas auto-entintada nº 3, cor azul, atóxica. 
Porte da empresa: ME/EPP

47.699.350/0001-51 MENNO
INFORMATICA

Sim Sim 2.500 R$ 4,6000 R$ 11.500,0000 07/04/2022
13:14:27

Ata PREGÃO ELETRÔNICO 19/2022 (1048252)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 15



E GRAFICA
LTDA
Marca: Menno 
Fabricante: Menno 
Modelo / Versão: Menno 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almofadas auto entintadas nº 3 cor Azul atóxica 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 2.500 R$ 4,8000 R$ 12.000,0000 06/04/2022
14:54:57

Marca: JAPAN 
Fabricante: JAPAN 
Modelo / Versão: JAPAN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almofada Carimbo Material Almofada: Esponja Absorvente
Revestida De Tecido , Comprimento: 12 CM, Cor: Azul , Tipo: Entintada , Largura: 8 CM, Tamanho: Nº 3 ,
Material Caixa: Plástico 
Porte da empresa: ME/EPP

28.076.288/0001-05 PRISMA
PAPELARIALTDA

Sim Sim 2.500 R$ 6,0000 R$ 15.000,0000 07/04/2022
08:11:44

Marca: j. stamp 
Fabricante: japan stamp 
Modelo / Versão: azul 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALMOFADAS AUTO-ENTINTADA Nº 3, COR AZUL, ATÓXICA 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 2.500 R$ 8,9000 R$ 22.250,0000 06/04/2022
13:00:46

Marca: carbrink 
Fabricante: carbrink 
Modelo / Versão: carbrink 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almofada Carimbo Material Almofada: Esponja Absorvente
Revestida De Tecido , Comprimento: 12 CM, Cor: Azul , Tipo: Entintada , Largura: 8 CM, Tamanho: Nº 3 ,
Material Caixa: Plástico 
Porte da empresa: ME/EPP

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 2.500 R$ 30,0000 R$ 75.000,0000 07/04/2022
09:48:59

Marca: RADEX 
Fabricante: OFFICEBRAS 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALMOFADAS AUTO-ENTINTADA Nº 3, COR AZUL, ATÓXICA 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 75.000,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 22.250,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 15.000,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 12.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 11.500,0000 47.699.350/0001-51 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 10.975,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 10.975,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 10.980,0000 47.699.350/0001-51 07/04/2022 14:19:03:153
R$ 10.970,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:20:20:423
R$ 13.925,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:20:22:027
R$ 10.960,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:22:39:387
R$ 10.961,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:23:43:783
R$ 10.965,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:25:23:410
R$ 13.675,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:28:47:037
R$ 10.950,0000 47.699.350/0001-51 07/04/2022 14:29:45:377
R$ 10.951,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:30:03:530
R$ 10.949,9900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:06:687
R$ 10.950,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:33:01:723
R$ 10.500,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:38:50:617
R$ 9.800,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:39:06:280
R$ 9.175,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:39:16:327
R$ 8.975,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:40:38:713
R$ 9.500,0000 47.699.350/0001-51 07/04/2022 14:41:33:903
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

07/04/2022
14:09:58 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:05 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

07/04/2022
14:38:15 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 07/04/2022
14:38:15

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
10.949,9900 e R$ 10.960,0000.

Encerramento 07/04/2022
14:43:16 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

07/04/2022
14:43:16 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

08/04/2022
08:51:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA
LTDA, CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

08/04/2022
10:27:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VTA MACHADO DE
ARRUDA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35.

Aceite de proposta 11/04/2022
15:13:21

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA,
CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35, pelo melhor lance de R$ 8.975,0000.

Habilitação de
fornecedor

18/04/2022
16:52:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA
LTDA - CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - Fita Adesiva

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

13.395.341/0001-55 ELIANDRO
JOSE
MACHADO
COMERCIO E
SERVICOS

Sim Sim 2.500 R$ 20,2100 R$ 50.525,0000 07/04/2022
11:55:47

Marca: Adelbras 
Fabricante: Adelbras 
Modelo / Versão: 0803050003 / Demarcação 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO DE FITA ADESIVA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO,
VINÍLICA, (amarela e preta), de dimensões aproximadas de 48mm x 14m; - 
Porte da empresa: ME/EPP

07.065.674/0001-13 SALENAS
CONFECCAO
E MATERIAIS
PARA
ESCRITORIOS
EIRELI

Sim Sim 2.500 R$ 20,2200 R$ 50.550,0000 07/04/2022
09:55:42

Marca: KORETECH 
Fabricante: KORETECH 
Modelo / Versão: KORETECH 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO DE FITA ADESIVA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO,
VINÍLICA, (amarela e preta), de dimensões aproximadas de 48mm x 14m; 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA
LTDA

Sim Sim 2.500 R$ 26,9000 R$ 67.250,0000 06/04/2022
14:54:57

Marca: NASTRO 
Fabricante: NASTRO 
Modelo / Versão: NASTRO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Adesiva Material: Pvc , Aplicação: Demarcação Piso ,
Comprimento: 30 M, Cor: Preta E Amarela , Espessura: 0,15 MM, Tipo: Auto - Adesiva Zebrada , Largura: 5
CM, Características Adicionais: Sinalização De Segurança 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 2.500 R$ 30,0000 R$ 75.000,0000 07/04/2022
08:57:30

Marca: platcor 
Fabricante: plastcor 

Ata PREGÃO ELETRÔNICO 19/2022 (1048252)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 17



Modelo / Versão: plastcor 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Adesiva Material: Pvc , Aplicação: Demarcação Piso ,
Comprimento: 30 M, Cor: Preta E Amarela , Espessura: 0,15 MM, Tipo: Auto - Adesiva Zebrada , Largura: 5
CM, Características Adicionais: Sinalização De Segurança 
Porte da empresa: ME/EPP

24.180.611/0001-27 MIX
PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 2.500 R$ 30,0000 R$ 75.000,0000 07/04/2022
09:48:59

Marca: ALLTAPE 
Fabricante: ALLTAPE 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO DE FITA ADESIVA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO,
VINÍLICA, (amarela e preta), de dimensões aproximadas de 48mm x 14m; 
Porte da empresa: ME/EPP

31.512.534/0001-20 JVC
ENGENHARIA
E SERVICOS
LTDA

Sim Sim 2.500 R$ 44,0000 R$ 110.000,0000 06/04/2022
21:29:17

Marca: PLASTCOR 
Fabricante: PLASTCOR 
Modelo / Versão: FITA DE DEMARCAÇÃO-ZEBRADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de demarcação confeccionada em filme de PVC coberto
com adesivo acrílico solvente. Fita com largura de 48 mm, comprimento de 30 m e espessura de 0,14
mm.Filme de policloreto de vinila (PVC).Zebrada preto com amarelo. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 110.000,0000 31.512.534/0001-20 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 75.000,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 75.000,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 67.250,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 50.550,0000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 50.525,0000 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 50.524,9800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:18:33:947
R$ 64.425,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:20:41:553
R$ 50.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:20:53:633
R$ 49.999,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:20:56:923
R$ 49.800,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:22:31:383
R$ 49.799,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:22:37:527
R$ 49.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:23:04:250
R$ 48.999,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:23:04:600
R$ 48.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:23:10:620
R$ 47.999,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:23:11:197
R$ 47.500,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:26:12:670
R$ 47.499,9800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:26:12:897
R$ 47.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:26:44:790
R$ 46.999,9800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:26:45:977
R$ 46.980,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:28:23:937
R$ 46.979,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:28:24:113
R$ 70.000,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:28:59:457
R$ 64.424,9700 31.512.534/0001-20 07/04/2022 14:30:07:957
R$ 46.979,9800 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:30:08:023
R$ 46.979,9700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:08:587
R$ 46.979,9600 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:30:13:187
R$ 46.979,9400 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:31:747
R$ 46.979,9300 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:30:39:090
R$ 46.979,9100 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:42:170
R$ 46.979,9000 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:30:49:443
R$ 46.979,8800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:52:917
R$ 46.979,8700 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:30:59:803
R$ 46.979,8500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:02:367
R$ 46.979,8400 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:31:10:133
R$ 46.979,8200 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:12:047
R$ 46.979,8100 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:31:20:620
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R$ 46.979,8000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:25:373
R$ 46.979,7900 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:31:30:947
R$ 46.979,7700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:35:047
R$ 46.979,7600 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:31:41:303
R$ 46.979,7500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:45:023
R$ 46.979,7400 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:31:51:650
R$ 46.979,7200 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:53:287
R$ 46.979,7100 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:32:01:977
R$ 46.979,6900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:04:990
R$ 46.979,6800 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:32:12:333
R$ 46.979,6600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:14:273
R$ 46.979,6500 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:32:22:663
R$ 46.979,6300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:25:610
R$ 46.979,6200 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:32:33:000
R$ 45.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:32:51:663
R$ 46.800,0000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:36:22:307
R$ 36.900,0000 13.395.341/0001-55 07/04/2022 14:36:35:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

07/04/2022
14:10:54 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:05 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

07/04/2022
14:32:35 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

07/04/2022
14:32:35

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
46.979,6200 e R$ 46.980,0000.

Encerramento 07/04/2022
14:37:36 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

07/04/2022
14:37:36 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/04/2022
17:09:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO
E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

07/04/2022
17:52:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELIANDRO JOSE
MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55.

Aceite de proposta 11/04/2022
15:14:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E
SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55, pelo melhor lance de R$ 36.900,0000.

Habilitação de
fornecedor

18/04/2022
16:52:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELIANDRO JOSE MACHADO
COMERCIO E SERVICOS - CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - Etiqueta Adesiva

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

04.428.101/0001-19 MISTER PAPER
PAPELARIA E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 125 R$ 39,0400 R$ 4.880,0000 04/04/2022
08:40:38

Marca: POLIFIX 
Fabricante: POLIFIX 
Modelo / Versão: . 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Papel, Altura: 25,4 MM, Aplicação: Impressora
Laser E Jato Tinta, Características Adicionais 1: 33 Etiquetas Por Folha, Largura I,: 63,5 MM, Cor: Branca,
Formato: Retangular, 
Porte da empresa: ME/EPP

07.065.674/0001-13 SALENAS
CONFECCAO E
MATERIAIS
PARA

Sim Sim 125 R$ 39,0400 R$ 4.880,0000 07/04/2022
09:55:42
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ESCRITORIOS
EIRELI
Marca: GREEN PAPER 
Fabricante: GREEN PAPER 
Modelo / Versão: GREEN PAPER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/ jato de
tinta, na cor branca, tamanho A4, no formato de 25,4 x 63,5 mm, 33 etiquetas por folha, embalagem com
100 folhas. Total de 3.300 etiquetas por embalagem. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.667.433/0001-35 VTA MACHADO
DE ARRUDA E
CIA LTDA

Sim Sim 125 R$ 39,0400 R$ 4.880,0000 07/04/2022
11:56:57

Marca: GREEN PAPER 
Fabricante: GREEN PAPER 
Modelo / Versão: embalagem com 100 folhas. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/ jato de
tinta, na cor branca, tamanho A4, no formato de 25,4 x 63,5 mm, 33 etiquetas por folha, embalagem com
100 folhas. Total de 3.300 etiquetas por embalagem. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 125 R$ 45,0000 R$ 5.625,0000 07/04/2022
09:48:59

Marca: LINK 
Fabricante: LINK 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/ jato de
tinta, na cor branca, tamanho A4, no formato de 25,4 x 63,5 mm, 33 etiquetas por folha, embalagem com
100 folhas. Total de 3.300 etiquetas por embalagem. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 125 R$ 48,0000 R$ 6.000,0000 06/04/2022
14:54:57

Marca: LIKE ETIQUETAS 
Fabricante: LIKE ETIQUETAS 
Modelo / Versão: LIKE ETIQUETAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Papel, Altura: 25,4 MM, Aplicação: Impressora
Laser E Jato Tinta, Características Adicionais 1: 33 Etiquetas Por Folha, Largura I,: 63,5 MM, Cor: Branca,
Formato: Retangular, 
Porte da empresa: ME/EPP

28.076.288/0001-05 PRISMA
PAPELARIALTDA

Sim Sim 125 R$ 50,0000 R$ 6.250,0000 07/04/2022
08:11:44

Marca: colacril 
Fabricante: adesivos paraná 
Modelo / Versão: 100 folhas 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/ jato de
tinta, na cor branca, tamanho A4, no formato de 25,4 x 63,5 mm, 33 etiquetas por folha, embalagem com
100 folhas. Total de 3.300 etiquetas por embalagem 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 125 R$ 60,0000 R$ 7.500,0000 06/04/2022
13:00:46

Marca: link 
Fabricante: link 
Modelo / Versão: link 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Material: Papel, Altura: 25,4 MM, Aplicação: Impressora
Laser E Jato Tinta, Características Adicionais 1: 33 Etiquetas Por Folha, Largura I,: 63,5 MM, Cor: Branca,
Formato: Retangular, 
Porte da empresa: ME/EPP

41.597.891/0001-92 EXCLUSIVA
COMERCIO E
SERVICOS,
PAPELARIA E
INFORMATICA

Sim Sim 125 R$ 60,0000 R$ 7.500,0000 06/04/2022
17:03:21

Marca: LINK ETIQUETAS 
Fabricante: LINK ETIQUETAS 
Modelo / Versão: ETIQUETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Etiqueta autoadesiva, para impressora laser/ jato de tinta, na
cor branca, tamanho a4, no formato de 25,4 x 63,5 mm, 33 etiquetas por folha, embalagem com 100
folhas. Total de 3.300 etiquetas por embalagem. MARCA/FABRICANTE: LINK ETIQUETAS 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7.500,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 7.500,0000 41.597.891/0001-92 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 6.250,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:00:01:033
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R$ 6.000,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 5.625,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 4.880,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 4.880,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 4.880,0000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 4.879,9800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:18:43:690
R$ 4.800,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:21:03:773
R$ 4.799,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:21:26:330
R$ 4.700,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:21:26:347
R$ 4.700,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:21:28:463
R$ 4.699,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:21:28:830
R$ 4.750,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:21:35:203
R$ 4.600,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:21:36:047
R$ 4.599,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:21:37:460
R$ 4.875,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:21:57:263
R$ 4.580,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:22:23:027
R$ 4.579,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:22:38:570
R$ 4.580,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:27:21:313
R$ 4.750,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:29:13:027
R$ 4.579,9800 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:12:373
R$ 4.579,9700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:32:500
R$ 4.579,9600 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:38:370
R$ 4.500,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:30:59:387
R$ 4.401,2500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:42:480
R$ 4.500,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:32:42:247
R$ 3.687,5000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:33:07:287
R$ 4.100,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:33:28:480
R$ 4.712,5000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:35:19:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

07/04/2022
14:11:44 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:06 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

07/04/2022
14:30:40 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 07/04/2022
14:30:40

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
4.579,9600 e R$ 4.875,0000.

Encerramento etapa
fechada

07/04/2022
14:35:41 Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio eletrônico 07/04/2022
14:35:41

Item teve empate real para o valor 4.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 07/04/2022
14:35:41 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

08/04/2022
08:51:41

Convocado para envio de anexo o fornecedor VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA
LTDA, CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

08/04/2022
10:27:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VTA MACHADO DE
ARRUDA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35.

Aceite de proposta 11/04/2022
15:13:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA,
CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35, pelo melhor lance de R$ 3.687,5000.

Habilitação de
fornecedor

18/04/2022
16:52:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA
LTDA - CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - Etiqueta Adesiva

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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24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 15,0000 R$ 3.000,0000 07/04/2022
09:50:04

Marca: LINK 
Fabricante: LINK 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/ jato de
tinta, na cor branca, tamanho A4, no formato de 31 x 17 mm, 96 etiquetas por folha, embalagem com 25
folhas. Total de 2.400 etiquetas por embalagem. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.428.101/0001-19 MISTER PAPER
PAPELARIA E
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 200 R$ 15,6500 R$ 3.130,0000 04/04/2022
08:49:49

Marca: POLIFIX 
Fabricante: POLIFIX 
Modelo / Versão: . 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Etiqueta Adesiva Material: Papel , Comprimento: 31 MM, Cor:
Branca , Largura: 17 MM, Características Adicionais: Auto-Adesiva 
Porte da empresa: ME/EPP

07.065.674/0001-13 SALENAS
CONFECCAO E
MATERIAIS
PARA
ESCRITORIOS
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 15,6500 R$ 3.130,0000 07/04/2022
10:00:06

Marca: GREEN PAPER 
Fabricante: GREEN PAPER 
Modelo / Versão: GREEN PAPER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/ jato de
tinta, na cor branca, tamanho A4, no formato de 31 x 17 mm, 96 etiquetas por folha, embalagem com 25
folhas. Total de 2.400 etiquetas por embalagem. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.667.433/0001-35 VTA MACHADO
DE ARRUDA E
CIA LTDA

Sim Sim 200 R$ 15,6500 R$ 3.130,0000 07/04/2022
11:55:29

Marca: GREEN PAPER 
Fabricante: GREEN PAPER 
Modelo / Versão: 96 etiquetas por folha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/ jato de
tinta, na cor branca, tamanho A4, no formato de 31 x 17 mm, 96 etiquetas por folha, embalagem com 25
folhas. Total de 2.400 etiquetas por embalagem. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 200 R$ 18,0000 R$ 3.600,0000 06/04/2022
14:55:37

Marca: LIKE ETIQUETAS 
Fabricante: LIKE ETIQUETAS 
Modelo / Versão: LIKE ETIQUETAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Etiqueta Adesiva Material: Papel , Comprimento: 31 MM, Cor:
Branca , Largura: 17 MM, Características Adicionais: Auto-Adesiva 
Porte da empresa: ME/EPP

41.597.891/0001-92 EXCLUSIVA
COMERCIO E
SERVICOS,
PAPELARIA E
INFORMATICA

Sim Sim 200 R$ 30,0000 R$ 6.000,0000 06/04/2022
17:03:50

Marca: LINK ETIQUETAS 
Fabricante: LINK ETIQUETAS 
Modelo / Versão: ETIQUETA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Etiqueta autoadesiva, para impressora laser/ jato de tinta, na
cor branca, tamanho a4, no formato de 31 x 17 mm, 96 etiquetas por folha, embalagem com 25 folhas.
Total de 2.400 etiquetas por embalagem. MARCA/FABRICANTE: LINK ETIQUETAS 
Porte da empresa: ME/EPP

28.076.288/0001-05 PRISMA
PAPELARIALTDA

Sim Sim 200 R$ 30,0000 R$ 6.000,0000 07/04/2022
08:13:45

Marca: colacril 
Fabricante: adesivos paraná 
Modelo / Versão: 25 folhas 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETIQUETA AUTO-ADESIVA, para impressora laser/ jato de
tinta, na cor branca, tamanho A4, no formato de 31 x 17 mm, 96 etiquetas por folha, embalagem com 25
folhas. Total de 2.400 etiquetas por embalagem 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML
COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 200 R$ 45,0000 R$ 9.000,0000 06/04/2022
13:03:01

Marca: link 
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Fabricante: link 
Modelo / Versão: link 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Etiqueta Adesiva Material: Papel , Comprimento: 31 MM, Cor:
Branca , Largura: 17 MM, Características Adicionais: Auto-Adesiva 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 9.000,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 6.000,0000 41.597.891/0001-92 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 6.000,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 3.600,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 3.130,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 3.130,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 3.130,0000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 3.000,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 3.010,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:15:52:290
R$ 2.999,9800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:18:51:090
R$ 2.995,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:21:28:270
R$ 2.994,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:21:33:797
R$ 2.990,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:21:43:167
R$ 2.989,9800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:21:43:483
R$ 2.990,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:22:09:160
R$ 2.980,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:22:16:213
R$ 2.979,9800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:22:39:840
R$ 2.980,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:27:32:900
R$ 2.975,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:28:02:437
R$ 2.974,9800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:28:02:777
R$ 3.000,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:29:32:297
R$ 2.974,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:30:00:617
R$ 2.973,9900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:00:983
R$ 2.973,9800 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:12:377
R$ 2.974,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:30:30:717
R$ 2.973,9600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:33:840
R$ 2.973,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:30:38:110
R$ 2.972,9900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:38:370
R$ 2.970,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:30:41:277
R$ 2.969,9900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:44:383
R$ 2.969,9700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:46:133
R$ 2.969,9600 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:48:377
R$ 2.969,9500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:30:52:607
R$ 2.969,9400 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:54:423
R$ 2.969,9300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:00:657
R$ 2.969,9200 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:04:417
R$ 2.969,9100 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:08:290
R$ 2.969,9000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:10:440
R$ 2.969,8800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:13:050
R$ 2.969,8700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:14:430
R$ 2.969,8500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:17:637
R$ 2.969,8400 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:20:623
R$ 2.969,8200 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:24:117
R$ 2.969,8100 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:24:423
R$ 2.969,8000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:29:143
R$ 2.969,7900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:32:437
R$ 2.969,7700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:35:360
R$ 2.969,7600 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:38:460
R$ 2.969,7400 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:45:350
R$ 2.969,7300 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:48:493
R$ 2.969,7100 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:52:667
R$ 2.969,7000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:54:493
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R$ 2.969,6800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:31:56:660
R$ 2.969,6700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:58:487
R$ 2.969,6600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:02:663
R$ 2.969,6500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:04:517
R$ 2.969,6300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:07:007
R$ 2.969,6200 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:10:513
R$ 2.969,6100 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:13:103
R$ 2.969,6000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:14:537
R$ 2.969,5900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:17:673
R$ 2.969,5800 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:18:553
R$ 2.969,5700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:19:673
R$ 2.969,5600 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:20:557
R$ 2.969,5400 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:24:403
R$ 2.969,5300 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:28:543
R$ 2.969,5100 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:32:487
R$ 2.969,5000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:34:573
R$ 2.969,4800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:37:473
R$ 2.969,4700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:40:563
R$ 2.969,4500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:42:167
R$ 2.969,4400 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:42:583
R$ 2.969,4300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:32:44:437
R$ 2.970,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:32:44:963
R$ 2.969,4200 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:32:46:580
R$ 2.969,4000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:01:237
R$ 2.969,3900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:06:597
R$ 2.969,3800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:08:493
R$ 2.969,3700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:08:617
R$ 2.969,3600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:11:323
R$ 2.969,3500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:12:657
R$ 2.970,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:33:14:427
R$ 2.969,3400 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:15:320
R$ 2.969,3300 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:16:647
R$ 2.969,3200 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:17:557
R$ 2.969,3100 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:18:650
R$ 2.969,3000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:19:263
R$ 2.969,2900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:20:643
R$ 2.969,2800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:22:140
R$ 2.969,2700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:22:663
R$ 2.969,2600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:24:303
R$ 2.969,2500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:24:670
R$ 2.969,2400 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:25:633
R$ 2.969,2300 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:26:647
R$ 2.969,2200 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:28:370
R$ 2.969,2100 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:30:780
R$ 2.969,1900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:33:210
R$ 2.969,1800 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:34:687
R$ 2.969,1600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:37:047
R$ 2.969,1500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:40:703
R$ 2.969,1400 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:49:447
R$ 2.969,1300 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:50:733
R$ 2.969,1100 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:33:53:023
R$ 2.969,1000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:33:56:747
R$ 2.969,0800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:00:203
R$ 2.969,0700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:00:730
R$ 2.969,0600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:04:080
R$ 2.969,0500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:06:760
R$ 2.969,0400 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:07:607
R$ 2.969,0300 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:08:723
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R$ 2.969,0100 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:10:267
R$ 2.969,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:10:740
R$ 2.968,9800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:13:733
R$ 2.968,9700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:14:763
R$ 2.968,9600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:15:397
R$ 2.968,9500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:19:440
R$ 2.968,9400 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:20:157
R$ 2.968,9300 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:20:783
R$ 2.968,9200 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:21:480
R$ 2.968,9100 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:22:790
R$ 2.968,8900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:23:433
R$ 2.968,8800 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:24:763
R$ 2.968,8600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:28:720
R$ 2.968,8500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:32:773
R$ 2.968,8400 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:33:223
R$ 2.968,8300 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:36:190
R$ 2.968,8100 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:36:883
R$ 2.968,8000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:38:823
R$ 2.968,7900 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:40:007
R$ 2.968,7800 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:40:820
R$ 2.968,7600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:41:763
R$ 2.968,7500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:42:823
R$ 2.968,7300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:46:217
R$ 2.968,7200 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:46:817
R$ 2.968,7000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:50:490
R$ 2.968,6900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:50:810
R$ 2.968,6800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:52:927
R$ 2.968,6700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:34:56:817
R$ 2.968,6600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:34:59:607
R$ 2.968,6500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:00:867
R$ 2.968,6300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:03:983
R$ 2.968,6200 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:06:847
R$ 2.968,6000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:08:373
R$ 2.968,5900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:08:843
R$ 2.968,5800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:11:737
R$ 2.968,5700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:12:840
R$ 2.968,5500 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:13:350
R$ 2.968,5400 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:14:837
R$ 2.968,5300 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:16:000
R$ 2.968,5200 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:16:840
R$ 2.968,5000 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:18:000
R$ 2.968,4900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:18:830
R$ 2.968,4700 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:19:303
R$ 2.968,4600 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:20:853
R$ 2.968,4400 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:26:183
R$ 2.968,4300 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:28:867
R$ 2.968,4100 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:41:370
R$ 2.968,4000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:44:927
R$ 2.968,3800 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:47:450
R$ 2.968,3700 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:50:870
R$ 2.968,3600 07.065.674/0001-13 07/04/2022 14:35:51:343
R$ 2.968,3500 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:35:52:880
R$ 2.800,0000 04.428.101/0001-19 07/04/2022 14:36:19:120
R$ 2.800,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:36:37:943
R$ 2.200,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:36:50:390
R$ 1.904,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:37:11:277
R$ 2.222,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:38:31:907
R$ 2.300,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:40:17:193
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

07/04/2022
14:12:25 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:07 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

07/04/2022
14:35:54 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 07/04/2022
14:35:54

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
2.968,3500 e R$ 3.000,0000.

Sorteio eletrônico 07/04/2022
14:40:55

Item teve empate real para o valor 2.800,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 07/04/2022
14:40:55 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

07/04/2022
14:40:55 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/04/2022
16:11:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor PRISMA PAPELARIALTDA, CNPJ/CPF:
28.076.288/0001-05.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

07/04/2022
16:11:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRISMA
PAPELARIALTDA, CNPJ/CPF: 28.076.288/0001-05.

Aceite de proposta 11/04/2022
15:16:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PRISMA PAPELARIALTDA, CNPJ/CPF:
28.076.288/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1.904,0000.

Habilitação de fornecedor 18/04/2022
16:52:52

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PRISMA PAPELARIALTDA -
CNPJ/CPF: 28.076.288/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 12 - Regua De Desenho

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

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 0,8000 R$ 2.400,0000 06/04/2022
14:55:38

Marca: WALEU 
Fabricante: WALEU 
Modelo / Versão: WALEU 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar
manchas ou irregularidades. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 3.000 R$ 0,8000 R$ 2.400,0000 07/04/2022
09:50:04

Marca: WALEU 
Fabricante: MAXCRIL 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar
manchas ou irregularidades. 
Porte da empresa: ME/EPP

16.667.433/0001-35 VTA MACHADO
DE ARRUDA E
CIA LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 1,3600 R$ 4.080,0000 07/04/2022
11:55:29

Marca: waleu 
Fabricante: waleu 
Modelo / Versão: 20cm 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar
manchas ou irregularidades. 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 2,0000 R$ 6.000,0000 06/04/2022
13:03:01

Marca: WALEU 
Fabricante: WALEU 
Modelo / Versão: waleu 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar
manchas ou irregularidades. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.076.288/0001-05 PRISMA
PAPELARIALTDA

Sim Sim 3.000 R$ 2,0000 R$ 6.000,0000 07/04/2022
08:13:45
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Marca: waleu 
Fabricante: waleu 
Modelo / Versão: milimetrada 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA em poliestireno 20cm, transparente, sem apresentar
manchas ou irregularidades. Oferecemos a régua milimetrada. 
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 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 6.000,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 4.080,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 2.400,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 2.400,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:00:01:033
R$ 2.390,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:21:51:210
R$ 2.300,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:21:55:107
R$ 2.250,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:22:06:943
R$ 2.300,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:24:15:447
R$ 2.010,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:29:45:847
R$ 2.340,0000 11.292.106/0001-22 07/04/2022 14:29:49:017
R$ 2.249,9900 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:30:15:717
R$ 2.220,0000 28.076.288/0001-05 07/04/2022 14:31:48:510
R$ 1.900,0000 19.197.721/0001-61 07/04/2022 14:32:35:200
R$ 2.160,0000 16.667.433/0001-35 07/04/2022 14:34:33:633
R$ 2.009,0000 24.180.611/0001-27 07/04/2022 14:35:41:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/04/2022
14:12:50 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/04/2022
14:15:07 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

07/04/2022
14:30:46 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

07/04/2022
14:30:46

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 2.010,0000
e R$ 2.300,0000.

Encerramento 07/04/2022
14:35:47 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

07/04/2022
14:35:47 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/04/2022
08:57:04

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

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/04/2022
09:00:50

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

Aceite de
proposta

11/04/2022
15:19:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 1.900,0000 e com valor
negociado a R$ 1.890,0000. Motivo: Valor ajustado na proposta final enviada.

Habilitação de
fornecedor

18/04/2022
16:52:52

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

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/04/2022
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.
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Sistema 07/04/2022
14:15:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 07/04/2022
14:15:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:01

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

Sistema 07/04/2022
14:15:02

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:02

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:03

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:04

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:04

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:05

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:05

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:06

Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:06

O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:07

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:07

Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:15:07

O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/04/2022
14:30:17

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 5.500,0000 e R$ 6.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:35:17 do dia 07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:30:40
A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre

R$ 4.579,9600 e R$ 4.875,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às
14:35:40 do dia 07/04/2022.

Sistema 07/04/2022
14:30:46

A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 2.010,0000 e R$ 2.300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:35:46 do dia 07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:32:10
A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 31.119,5200 e R$ 50.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:37:10 do dia 07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:32:35
A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 46.979,6200 e R$ 46.980,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:37:35 do dia 07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:33:37
A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 9.119,0000 e R$ 10.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:38:37 do dia 07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:35:18
O fornecedor da proposta no valor de R$ 6.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 07/04/2022

14:35:18
O item 1 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:35:41

O fornecedor da proposta no valor de R$ 4.579,9700 não enviou lance único e
fechado para o item 10.

Sistema 07/04/2022
14:35:41

O item 10 teve empate real para o valor 4.500,0000. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as

convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 07/04/2022

14:35:41
O item 10 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:35:47

O item 12 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:35:54

A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 2.968,3500 e R$ 3.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:40:54 do dia 07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:36:21
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 11.998,9000 e R$ 12.240,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:41:21 do dia 07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:36:22
A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance no valor

de R$ 8.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:41:22 do dia
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07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:36:52
A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 1.480,0000 e R$ 1.848,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:41:52 do dia 07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:37:11
O fornecedor da proposta no valor de R$ 50.400,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 5.
Sistema 07/04/2022

14:37:11
O item 5 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:37:36

O item 9 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:38:15

A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 10.949,9900 e R$ 10.960,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:43:15 do dia 07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:38:38
O fornecedor da proposta no valor de R$ 10.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 7.
Sistema 07/04/2022

14:38:38
O item 7 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:39:26

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 27.800,0000 e R$ 27.950,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:44:26 do dia 07/04/2022.
Sistema 07/04/2022

14:40:55
O fornecedor da proposta no valor de R$ 2.968,3600 não enviou lance único e

fechado para o item 11.
Sistema 07/04/2022

14:40:55
O item 11 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:40:55

O item 11 teve empate real para o valor 2.800,0000. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as

convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 07/04/2022

14:41:22
O fornecedor da proposta no valor de R$ 12.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 2.
Sistema 07/04/2022

14:41:22
O fornecedor da proposta no valor de R$ 12.001,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 2.
Sistema 07/04/2022

14:41:22
O fornecedor da proposta no valor de R$ 11.998,9000 não enviou lance único e

fechado para o item 2.
Sistema 07/04/2022

14:41:22
O item 2 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:41:23

O item 4 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:41:53

O item 6 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:43:16

O item 8 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:44:27

O fornecedor da proposta no valor de R$ 27.800,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 3.

Sistema 07/04/2022
14:44:27

O item 3 está encerrado.

Sistema 07/04/2022
14:44:43

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 07/04/2022
15:10:27

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o primeiro 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
reduzir o valor do lance para o montante de R$ 3.840,00?

24.180.611/0001-
27

07/04/2022
15:18:27

Boa tarde

24.180.611/0001-
27

07/04/2022
15:19:01

Sr. Pregoeiro, ja estamos com nosso preço no limite

Pregoeiro 07/04/2022
15:19:03

Para HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi o primeiro colocado para o item 2, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita reduzir o valor do lance para o montante de

R$ 10.080,00?
Pregoeiro 07/04/2022

15:19:33
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com

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

COMO ASSINADA.
Sistema 07/04/2022

15:20:38
Senhor fornecedor MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.180.611/0001-27, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 07/04/2022

15:22:17
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Senhor licitante, o anexo foi convocado. Vossa

Senhoria tem o prazo de até duas horas.
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Pregoeiro 07/04/2022
15:22:55

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Conforme item 7.24.2. do Edital 19/2022 do TRE/AL 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.

Pregoeiro 07/04/2022
15:24:17

Para HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi o primeiro colocado para o item 2, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita reduzir o valor do lance para o montante de

R$ 10.080,00?
36.214.108/0001-

24
07/04/2022
15:24:35

Boa Tarde

36.214.108/0001-
24

07/04/2022
15:25:08

Na fase de lance chegamos ao nosso valor final, infelizmente não tenho como
reduzi-lo

Pregoeiro 07/04/2022
15:27:04

Para HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - Agradeço. O valor
ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto

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

DESCRIÇÃO COMPLETA D O ITEM, BEM COMO ASSINADA.
Sistema 07/04/2022

15:27:28
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:

24.180.611/0001-27, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 07/04/2022

15:28:01
Senhor fornecedor HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI,

CNPJ/CPF: 36.214.108/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 07/04/2022

15:28:36
Para HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - Senhor licitante, o

anexo foi convocado. Vossa Senhoria tem o prazo de até duas horas.
Pregoeiro 07/04/2022

15:28:45
Para HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - Conforme item 7.24.2.
do Edital 19/2022 do TRE/AL 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.
Sistema 07/04/2022

15:29:15
Senhor Pregoeiro, o fornecedor HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS

EIRELI, CNPJ/CPF: 36.214.108/0001-24, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 07/04/2022

15:31:01
Para MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. O
lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público. Vossa

Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?
23.417.238/0001-

12
07/04/2022
15:34:45

Boa tarde!

23.417.238/0001-
12

07/04/2022
15:35:03

Um momento por favor...

Pregoeiro 07/04/2022
15:35:28

Para ROMA COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. O lance ofertado para o
item 4 está acima do valor máximo estimado por este órgão público. Vossa Senhoria

aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 6.560,00?
21.348.054/0001-

12
07/04/2022
15:36:26

Boa tarde! Infelizmente não podemos chegar nesse valor.

Pregoeiro 07/04/2022
15:38:31

Para MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - Agradeço. Boa tarde. Iremos
recusar a sua proposta já que não houve negociação de valor.

23.417.238/0001-
12

07/04/2022
15:39:52

Ok. Não temos como reduzir. Obrigada!

Pregoeiro 07/04/2022
15:41:05

Para ROMA COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. O lance ofertado para o
item 4 está acima do valor máximo estimado por este órgão público. Vossa Senhoria

aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 6.560,00?
21.348.054/0001-

12
07/04/2022
15:42:16

Boa tarde! Infelizmente não podemos chegar nesse valor.

Pregoeiro 07/04/2022
15:42:50

Para ROMA COMERCIAL LTDA - Agradeço. Boa tarde. Iremos recusar a sua proposta
já que não houve negociação de valor.

Pregoeiro 07/04/2022
15:45:37

Para HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - Prezador Fornecedor.
Boa tarde, em relação ao item 3. O lance ofertado está acima do valor máximo

estimado por este órgão público. Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance
no montante de R$ 21.870,00?

36.214.108/0001-
24

07/04/2022
15:48:07

Boa tarde, por se tratar de papel reciclado vosso estimado está muito a quem dos
valores praticados atualmente, na fase de lance chegamos ao nosso valor final

Pregoeiro 07/04/2022
15:49:06

Para HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - Agradeço. Boa tarde.
Iremos recusar a sua proposta já que não houve negociação de valor.

Pregoeiro 07/04/2022
16:02:33

Para PRISMA PAPELARIALTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o primeiro
colocado para os itens 5 e 11, considerando a determinação da legislação e do
pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de

valores menores. Aceita o montante de R$ 24.000,00 para o item 5 e o montante de
R$ 1.700,00 para o item 11?

28.076.288/0001-
05

07/04/2022
16:03:58

Prisma: Boa tarde!

Ata PREGÃO ELETRÔNICO 19/2022 (1048252)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 30



28.076.288/0001-
05

07/04/2022
16:05:05

Prisma: Impossível, esses são meus melhores valores finaos.

28.076.288/0001-
05

07/04/2022
16:05:21

Prisma: Desculpe, finais.

28.076.288/0001-
05

07/04/2022
16:06:22

Prisma: item 5, R$ 3,82 o unitário e R$ 30.560,00 o total.

28.076.288/0001-
05

07/04/2022
16:06:53

Prisma: item 11, R$ 9,52 o unitário e R$ 1.904,00 o total.

Pregoeiro 07/04/2022
16:10:20

Para PRISMA PAPELARIALTDA - Agradeço. O valor ofertado para os itens 5 e 11 por
V.Sª são compatíveos com o estimado pela administração, portanto aceitáveis.
Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua

proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a
DESCRIÇÃO COMPLETA D O ITEM, BEM COMO ASSINADA.

Sistema 07/04/2022
16:10:57

Senhor fornecedor PRISMA PAPELARIALTDA, CNPJ/CPF: 28.076.288/0001-05,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.

Sistema 07/04/2022
16:11:18

Senhor fornecedor PRISMA PAPELARIALTDA, CNPJ/CPF: 28.076.288/0001-05,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.

Sistema 07/04/2022
16:11:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRISMA PAPELARIALTDA, CNPJ/CPF:
28.076.288/0001-05, enviou o anexo para o ítem 5.

Sistema 07/04/2022
16:11:45

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRISMA PAPELARIALTDA, CNPJ/CPF:
28.076.288/0001-05, enviou o anexo para o ítem 11.

Pregoeiro 07/04/2022
16:12:15

Para PRISMA PAPELARIALTDA - Senhor licitante, os anexos para os itens 5 e 11
foram convocados. Vossa Senhoria tem o prazo de até duas horas.

Pregoeiro 07/04/2022
16:12:31

Para PRISMA PAPELARIALTDA - Conforme item 7.24.2. do Edital 19/2022 do TRE/AL
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.

Pregoeiro 07/04/2022
16:28:39

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o
primeiro colocado para os itens 6 e 12, considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o montante de R$ 1.238,30 para o item 6 e o montante de

R$ 1.500,00 para o item 12?
Pregoeiro 07/04/2022

16:37:15
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Senhor Licitante.

Pregoeiro 07/04/2022
16:37:22

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o
primeiro colocado para os itens 6 e 12, considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o montante de R$ 1.238,30 para o item 6 e o montante de

R$ 1.500,00 para o item 12?
Pregoeiro 07/04/2022

16:43:40
Para CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Sr(a) Licitante,

boa tarde. V.Sª foi o primeiro colocado para o item 7, considerando a determinação
da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de

negociação de valores menores. Aceita ofertar o lance no montante de R$ 6.380,00?
15.274.621/0001-

30
07/04/2022
16:46:23

Infelizmente não conseguimos reduzir nosso valor senhor pregoeiro, já estamos com
nosso mínimo

Pregoeiro 07/04/2022
16:50:00

Para CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Grato pelo
resposta. Senhor Licitante, confirma então a impossibilidade de reduzir o valor do

lance do item 7?
15.274.621/0001-

30
07/04/2022
16:51:42

Infelizmente não conseguimos reduzir senhor pregoeiro

Pregoeiro 07/04/2022
16:53:32

Para CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Tranquilo.
Agradeço. O valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela

administração, portanto aceitável. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá
juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao último lance

ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA D O ITEM, BEM COMO ASSINADA.
Sistema 07/04/2022

16:53:46
Senhor fornecedor CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ/CPF: 15.274.621/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Pregoeiro 07/04/2022
16:54:10

Para CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Senhor licitante, o
anexo foi convocado. Vossa Senhoria tem o prazo de até duas horas.

Pregoeiro 07/04/2022
16:54:21

Para CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Conforme item
7.24.2. do Edital 19/2022 do TRE/AL 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.

15.274.621/0001-
30

07/04/2022
16:54:42

Ok senhor pregoeiro estaremos enviando assim que liberar o anexo

Sistema 07/04/2022
16:55:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 15.274.621/0001-30, enviou o anexo para o ítem 7.

Pregoeiro 07/04/2022 Para CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Obrigado pelo
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16:55:43 envio da porposta atualizada.
Pregoeiro 07/04/2022

16:59:32
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o

primeiro colocado para os itens 6 e 12, considerando a determinação da legislação e
do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de

valores menores. Aceita o montante de R$ 1.238,30 para o item 6 e o montante de
R$ 1.500,00 para o item 12?

Pregoeiro 07/04/2022
17:01:24

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Item 5.5 do Edital: Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

Pregoeiro 07/04/2022
17:03:13

Para ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - Sr(a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi o primeiro colocado para o item 9, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita o montante de R$ 30.000,00?

Pregoeiro 07/04/2022
17:07:03

Para ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - Sr(a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi o primeiro colocado para o item 9, considerando a determinação da

legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de
negociação de valores menores. Aceita o montante de R$ 30.000,00?

13.395.341/0001-
55

07/04/2022
17:08:12

Boa tarde, estamos com nosso menor valor para este item.

Pregoeiro 07/04/2022
17:08:24

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o
primeiro colocado para os itens 6 e 12, considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o montante de R$ 1.238,30 para o item 6 e o montante de

R$ 1.500,00 para o item 12?
Pregoeiro 07/04/2022

17:09:32
Para ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - Agradeço. O valor
ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto

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

DESCRIÇÃO COMPLETA D O ITEM, BEM COMO ASSINADA.
Sistema 07/04/2022

17:09:47
Senhor fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ/CPF:

13.395.341/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro 07/04/2022

17:10:30
Para ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - Conforme item 7.24.2.
do Edital 19/2022 do TRE/AL 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.
Pregoeiro 07/04/2022

17:10:52
Para ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - Senhor licitante, o anexo

foi convocado. Vossa Senhoria tem o prazo de até duas horas.
Pregoeiro 07/04/2022

17:13:06
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o

primeiro colocado para os itens 6 e 12, considerando a determinação da legislação e
do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de

valores menores. Aceita o montante de R$ 1.238,30 para o item 6 e o montante de
R$ 1.500,00 para o item 12?

Pregoeiro 07/04/2022
17:17:17

Para BML COMERCIAL LTDA - Prezador Fornecedor. Boa tarde, em relação ao item 3.
O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público.

Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?
Pregoeiro 07/04/2022

17:19:21
Para BML COMERCIAL LTDA - Prezador Fornecedor. Boa tarde, em relação ao item 3.

O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público.
Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?

Pregoeiro 07/04/2022
17:21:35

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o
primeiro colocado para os itens 6 e 12, considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o montante de R$ 1.238,30 para o item 6 e o montante de

R$ 1.500,00 para o item 12?
Pregoeiro 07/04/2022

17:39:52
Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Senhor licitante, boa tarde!

Pregoeiro 07/04/2022
17:41:04

Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o
primeiro colocado para os itens 8 e 10, considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o montante de R$ 7.250,00 para o item 8 e o montante de

R$ 3.250,00 para o item 10?
Pregoeiro 07/04/2022

17:41:31
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o

primeiro colocado para os itens 6 e 12, considerando a determinação da legislação e
do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de

valores menores. Aceita o montante de R$ 1.238,30 para o item 6 e o montante de
R$ 1.500,00 para o item 12?

Sistema 07/04/2022
17:52:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS,
CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55, enviou o anexo para o ítem 9.

Pregoeiro 07/04/2022
17:55:19

Para ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - Obrigado licitante
ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS pelo envio da proposta
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atualizada.
Pregoeiro 07/04/2022

17:55:44
Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi o

primeiro colocado para os itens 8 e 10, considerando a determinação da legislação e
do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de

valores menores. Aceita o montante de R$ 7.250,00 para o item 8 e o montante de
R$ 3.250,00 para o item 10?

Pregoeiro 07/04/2022
17:57:52

Prezados licitantes tendo em vista orientação TCU aviso que iremos suspender a
sessão do Pregão Eletrônico TRE/AL n.º 19/2022 às 18:00 (dezoito horas) em

decorrência desse ser o fim do horário comercial. Iremos reabrir a presente sessão
pública amanhã (dia 08/04/2022) às 08:30 (oito e meia da manhã).

Pregoeiro 08/04/2022
08:30:50

Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 08/04/2022
08:31:31

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi o
primeiro colocado para os itens 6 e 12, considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de
valores menores. Aceita o montante de R$ 1.238,30 para o item 6 e o montante de

R$ 1.500,00 para o item 12?
Pregoeiro 08/04/2022

08:35:08
Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi o

primeiro colocado para os itens 8 e 10, considerando a determinação da legislação e
do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de

valores menores. Aceita o montante de R$ 7.250,00 para o item 8 e o montante de
R$ 3.250,00 para o item 10?

Pregoeiro 08/04/2022
08:50:14

Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Diante do silêncio de V.Sª em
responder aos questionamentos de negociação com este Pregoeiro e tendo em vista
que os valores ofertados na fase de lance encontra-se abaixo dos valores estimados

por esta Administração (ITENS 08 e 10), iremos convocar anexo, para que V.Sª
possa encaminhar a sua proposta.

Pregoeiro 08/04/2022
08:51:03

Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Conforme item 7.24.2. do Edital
19/2022 do TRE/AL O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Sistema 08/04/2022

08:51:30
Senhor fornecedor VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, CNPJ/CPF:
16.667.433/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Sistema 08/04/2022
08:51:41

Senhor fornecedor VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, CNPJ/CPF:
16.667.433/0001-35, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.

Pregoeiro 08/04/2022
08:53:18

Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Anexos convocados para os itens 08 e
10. Após o prazo de 02 (duas) horas sem o envio da proposta com os valores

ofertados na fase de lances, iremos recusar a sua proposta.
Pregoeiro 08/04/2022

08:55:45
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Diante do silêncio de V.Sª em

responder aos questionamentos de negociação com este Pregoeiro e tendo em vista
que os valores ofertados na fase de lance encontra-se abaixo dos valores estimados

por esta Administração (ITENS 06 e 12), iremos convocar anexo, para que V.Sª
possa encaminhar a sua proposta.

Pregoeiro 08/04/2022
08:56:08

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Conforme item 7.24.2. do Edital
19/2022 do TRE/AL O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro 08/04/2022

08:56:32
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Anexos convocados para os itens 06 e

12. Após o prazo de 02 (duas) horas sem o envio da proposta com os valores
ofertados na fase de lances, iremos recusar a sua proposta.

Sistema 08/04/2022
08:56:50

Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Sistema 08/04/2022
08:57:04

Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12.

19.197.721/0001-
61

08/04/2022
08:57:06

Bom dia, sr, já estamos no nosso menor preço.

19.197.721/0001-
61

08/04/2022
08:57:51

Peço desculpas pela demora, tive problemas com a conexão. Mas já estou aqui e
ciente da convocação, enviarei o anexo o mais breve possível.

Pregoeiro 08/04/2022
08:58:40

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Agradeço. Os anexos já foram
convocados, conforme mensagens abaixo, para que V.Sª encaminhe a proposta.

Pregoeiro 08/04/2022
09:00:07

Para BML COMERCIAL LTDA - Prezador Fornecedor. Bom dia, em relação ao item 3.
O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público.

Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?
Sistema 08/04/2022

09:00:36
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:

19.197.721/0001-61, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema 08/04/2022

09:00:50
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:

19.197.721/0001-61, enviou o anexo para o ítem 12.
Pregoeiro 08/04/2022

09:05:43
Para BML COMERCIAL LTDA - Prezador Fornecedor. Bom dia, em relação ao item 3.

O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público.
Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?
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Pregoeiro 08/04/2022
09:08:21

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia. O lance
ofertado para o item 4 está acima do valor máximo estimado por este órgão público.

Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 6.560,00?
19.197.721/0001-

61
08/04/2022
09:10:11

só um momento

Pregoeiro 08/04/2022
09:10:33

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Agradeço.

19.197.721/0001-
61

08/04/2022
09:13:09

Sim, conseguiremos reduzir ao valor de 6.560,0000

Pregoeiro 08/04/2022
09:16:50

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Agradeço. Convocaremos o pedido de
anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada
ao VALOR NEGOCIADO (R$ 6.560,00), contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA D O

ITEM, BEM COMO ASSINADA.
Pregoeiro 08/04/2022

09:17:13
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Conforme item 7.24.2. do Edital

19/2022 do TRE/AL 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.
Sistema 08/04/2022

09:17:23
Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Pregoeiro 08/04/2022
09:17:33

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 08/04/2022
09:19:00

Para BML COMERCIAL LTDA - Prezador Fornecedor. Bom dia, em relação ao item 3.
O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público.

Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?
Pregoeiro 08/04/2022

09:20:30
Para BML COMERCIAL LTDA - Item 5.5 do Edital: Incumbirá ao licitante acompanhar

as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
11.292.106/0001-

22
08/04/2022
09:23:41

um mometo sr pregoeiro

11.292.106/0001-
22

08/04/2022
09:23:52

bom dia!

11.292.106/0001-
22

08/04/2022
09:25:44

mais um instante para analisarmos sua proposta

Sistema 08/04/2022
09:26:01

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, enviou o anexo para o ítem 4.

11.292.106/0001-
22

08/04/2022
09:26:43

prezado sr.pregoeiro, não coseguimos chegar ao valor de referencia

Pregoeiro 08/04/2022
09:33:00

Para BML COMERCIAL LTDA - Agradeço. Bom dia. Iremos recusar a sua proposta já
que não houve negociação de valor.

Pregoeiro 08/04/2022
09:33:17

Para BML COMERCIAL LTDA - Agradeço a participação de Vossa Senhoria.

Pregoeiro 08/04/2022
09:35:06

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Prezador Fornecedor. Bom dia, em
relação ao item 3. O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este
órgão público. Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de

R$ 21.870,00?
Pregoeiro 08/04/2022

09:40:38
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Prezador Fornecedor. Bom dia, em

relação ao item 3. O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este
órgão público. Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de

R$ 21.870,00?
Pregoeiro 08/04/2022

09:42:32
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Prezador Fornecedor. Bom dia, em

relação ao item 3. O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este
órgão público. Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de

R$ 21.870,00?
Pregoeiro 08/04/2022

09:42:45
Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Item 5.5 do Edital: Incumbirá ao

licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

Pregoeiro 08/04/2022
09:45:43

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a
sua resposta.

19.197.721/0001-
61

08/04/2022
09:47:19

SÓ UM MOMENTO

19.197.721/0001-
61

08/04/2022
09:47:38

Já estamos no menor preço.

Pregoeiro 08/04/2022
09:49:30

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Agradeço. Bom dia. Iremos recusar a
sua proposta já que não houve negociação de valor.

Pregoeiro 08/04/2022 Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Agradeço a participação de Vossa
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09:49:38 Senhoria.
Pregoeiro 08/04/2022

09:51:03
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Prezador Fornecedor. Bom dia, em relação ao item 3.

O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público.
Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?

Pregoeiro 08/04/2022
09:59:53

Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Prezador Fornecedor. Bom dia, em
relação ao item 3. O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este
órgão público. Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de

R$ 21.870,00?
Pregoeiro 08/04/2022

10:00:22
Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Sr(a) Licitante, peço desculpas pelo

envio da mensagem abaixo.
Pregoeiro 08/04/2022

10:00:38
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Prezador Fornecedor. Bom dia, em relação ao item 3.

O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público.
Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?

Pregoeiro 08/04/2022
10:01:29

Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Sr(a) Licitante, peço desculpas pelo
envio das mensagens abaixo, que são referentes ao item 03 do Edital.

Pregoeiro 08/04/2022
10:02:42

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Prezador Fornecedor. Bom dia, em relação ao item 3.
O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público.

Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?
Pregoeiro 08/04/2022

10:09:02
Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia.

Pregoeiro 08/04/2022
10:11:22

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Prezador Fornecedor. Bom dia, em relação ao item 3.
O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público.

Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?
Pregoeiro 08/04/2022

10:16:19
Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Sr(a) Licitante, bom dia.

16.667.433/0001-
35

08/04/2022
10:18:20

Bom dia senhor pregoeiro.

16.667.433/0001-
35

08/04/2022
10:18:56

Senhor pregoeiro, informamos que não conseguimos reduzir nossos valores.

Pregoeiro 08/04/2022
10:22:32

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Prezador Fornecedor. Bom dia, em relação ao item 3.
O lance ofertado está acima do valor máximo estimado por este órgão público.

Vossa Senhoria aceitar negociar e ofertar um lance no montante de R$ 21.870,00?
Sistema 08/04/2022

10:27:30
Senhor Pregoeiro, o fornecedor VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, CNPJ/CPF:

16.667.433/0001-35, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema 08/04/2022

10:27:46
Senhor Pregoeiro, o fornecedor VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA, CNPJ/CPF:

16.667.433/0001-35, enviou o anexo para o ítem 10.
Pregoeiro 08/04/2022

10:46:35
Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr(a) Licitante, verificamos na mensagem abaixo que

V.Sª não conseguirá reduzir o valor ofertado na fase de lances, razão pela qual,
iremos recusar a sua proposta já que não houve negociação de valor. Agradeço a

participação de V.Sª. Bom dia.
Sistema 08/04/2022

10:47:35
A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no
valor de R$ 34.150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:52:33

do dia 08/04/2022.
24.180.611/0001-

27
08/04/2022
10:48:38

não conseguimos reduzir ao estimado

Sistema 08/04/2022
10:52:34

O fornecedor da proposta no valor de R$ 34.150,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 3.

Sistema 08/04/2022
10:52:34

O item 3 está encerrado.

Pregoeiro 08/04/2022
11:01:19

Srs(as) Licitantes, bom dia. Informo que a sessão eletrônica será suspensa,
retornando, no dia 11/04/2022, às 14:00 horas, para que a unidade requisitante

proceda à análise técnica das propostas apresentadas. Agradeço a participação de
todos.

Pregoeiro 11/04/2022
14:05:54

Boa tarde Senhores Licitantes. Declaro reaberta esta sessão.

Pregoeiro 11/04/2022
14:12:07

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Senhor licitante com o despacho da unidade técnica, a
proposta de Vossa Senhoria referente ao item 1 está de acordo com o Edital

19/2022, razão pela qual iremos aceitar a mesma. Passaremos para a fase de
verificação das documentações referentes à fase de habilitação. Favor aguardar e

acompanhar as mensagens no chat.
Pregoeiro 11/04/2022

14:12:32
Para CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - Senhor licitante

com o despacho da unidade técnica, a proposta de Vossa Senhoria referente ao item
7 está de acordo com o Edital 19/2022, razão pela qual iremos aceitar a mesma.
Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes à fase de

habilitação. Favor aguardar e acompanhar as mensagens no chat.
Pregoeiro 11/04/2022

14:12:45
Para ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS - Senhor licitante com o

despacho da unidade técnica, a proposta de Vossa Senhoria referente ao item 9 está
de acordo com o Edital 19/2022, razão pela qual iremos aceitar a mesma.

Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes à fase de
habilitação. Favor aguardar e acompanhar as mensagens no chat.
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13.395.341/0001-
55

11/04/2022
14:14:33

Boa tarde, estamos a disposição.

Pregoeiro 11/04/2022
14:15:39

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Senhor licitante com o despacho da
unidade técnica, a proposta de Vossa Senhoria referente aos itens 4, 6 e 12 estão

de acordo com o Edital 19/2022, razão pela qual iremos aceitar as mesmas.
Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes à fase de

habilitação. Favor aguardar e acompanhar as mensagens no chat.
Pregoeiro 11/04/2022

14:16:18
Para VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA - Senhor licitante com o despacho da
unidade técnica, a proposta de Vossa Senhoria referente aos itens 8 e 10 estão de

acordo com o Edital 19/2022, razão pela qual iremos aceitar as mesmas.
Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes à fase de

habilitação. Favor aguardar e acompanhar as mensagens no chat.
Pregoeiro 11/04/2022

14:17:44
Para HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - Senhor licitante

transcrevo o parecer técnico da unidade requisitante referente a análise de sua
proposta referente ao item 2: "Em relação ao item 2 (caneta esferográfica),

solicitamos que seja diligenciado junto à empresa fornecedora, se a marca ofertada
"Compactor" é do modelo Economic, conforme condições no item 09 do Termo de

Referência."
36.214.108/0001-

24
11/04/2022
14:21:06

Boa tarde..Sim o nosso modelo é a esferográfica Compactor Economic

Pregoeiro 11/04/2022
14:26:54

Para HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - Senhor licitante diante
de sua resposta, a proposta de Vossa Senhoria do item 2 está de acordo com o

Edital 19/2022, razão pela qual iremos aceitar a mesma. Passaremos para a fase de
verificação das documentações referentes à fase de habilitação. Favor aguardar e

acompanhar as mensagens no chat.
Pregoeiro 11/04/2022

14:28:30
Para PRISMA PAPELARIALTDA - Senhor licitante transcrevo o parecer técnico da

unidade requisitante referente a análise de sua proposta referente aos itens 5 e 11:
"Em relação a proposta dos itens 5 e 11, informamos que aprovamos o item 11 e
recusamos o item 5 (fita adesiva transparente), por não atender as especificações

em relação a metragem."
28.076.288/0001-

05
11/04/2022
14:29:26

Prisma: Seu edital é claro quando diz aproximadamente.

28.076.288/0001-
05

11/04/2022
14:29:52

Prisma: Por esse motivo ofereci na metragem de 45mm x 45 metros.

28.076.288/0001-
05

11/04/2022
14:30:52

Prisma: Então, deveria ter sido afirmado que não seriam aceitas medidas
aproximadas e sim medidas exatas, concorda?

28.076.288/0001-
05

11/04/2022
14:33:00

Prisma: Há no mercado medidas 45 x 45, 45 x 50, 48 x 50, 50 x 50 .

28.076.288/0001-
05

11/04/2022
14:35:21

Prisma: O que então são as medidas aproximadas descritas no edital, qual o limite
de aceitação para tal?

28.076.288/0001-
05

11/04/2022
14:42:09

Prisma: Participo de pregões em todo o Brasil e, quando se diz isso nos editais
também são informados os limites de aproximação em medidas ou em porcentagem

quando então se admite uma variação para mais ou para menos nas medidas.
Pregoeiro 11/04/2022

14:43:51
Para PRISMA PAPELARIALTDA - Senhor licitante no tocante ao item 5 - "FITA
ADESIVA TRANSPARENTE" informo que iremos encaminhar suas alegações a

unidade requisitante para ciência e análise.
Pregoeiro 11/04/2022

14:44:50
Para PRISMA PAPELARIALTDA - Senhor licitante com o despacho da unidade técnica,

a proposta de Vossa Senhoria do item 11 está de acordo com o Edital 19/2022,
razão pela qual iremos aceitar a mesma. Passaremos para a fase de verificação das
documentações referentes à fase de habilitação. Favor aguardar e acompanhar as

mensagens no chat.
28.076.288/0001-

05
11/04/2022
14:45:00

Prisma: Obrigado pela atenção e me coloco à disposição para eventuais
escalrecimentos.

28.076.288/0001-
05

11/04/2022
14:45:19

Prisma: Desculpe, esclarecimentos.

Pregoeiro 11/04/2022
17:27:57

Para PRISMA PAPELARIALTDA - Senhor licitante, a unidade requisitante ainda não
emitiu novo parecer sobre o item 5 - "FITA ADESIVA TRANSPARENTE".

Pregoeiro 11/04/2022
17:28:48

Senhores licitantes, boa tarde! Suspenderemos a sessão e a reabriremos amanhã
(dia 12/04/2022) às 14:30 (duas e meia da tarde).

Pregoeiro 12/04/2022
14:31:15

Boa tarde Senhores Licitantes. Declaro reaberta a sessão pública do Pregão
Eletrônico TRE/AL n.º 19/2022.

Pregoeiro 12/04/2022
14:34:06

Para PRISMA PAPELARIALTDA - Senhor licitante, transcrevo o novo parecer da
unidade requisitante: "Informamos que valor aproximado se refere apenas à largura
da fita, aproximadamente 50mm., onde poderemos aceitar uma variação mínima de

1 a 2mm. Já o comprimento da fita permanece de 50m. não podendo sofrer
qualquer variação."

28.076.288/0001-
05

12/04/2022
14:34:33

Prisma: Boa tarde!

Pregoeiro 12/04/2022
14:35:21

Para PRISMA PAPELARIALTDA - Do exposto, informo que a sua proposta em relação
ao item 5 - "FITA ADESIVA TRANSPARENTE" foi recusada pela unidade responsável.

28.076.288/0001- 12/04/2022 Prisma: Então, que isso fique claro em futuras aquisições para que não haja
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05 14:35:38 problemas de interpretação.
28.076.288/0001-

05
12/04/2022
14:36:39

Prisma: E que não aconteçam punições por esse fato.

28.076.288/0001-
05

12/04/2022
14:37:56

Prisma: No edital não diz que o aproximadamente se refere à largura.

Pregoeiro 12/04/2022
14:38:18

Para PRISMA PAPELARIALTDA - Agradeço a participação de Vossa Senhoria. Boa
tarde.

Pregoeiro 12/04/2022
14:44:03

Para SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi o segundo colocado para o item 5, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o montante de R$ 24.000,00
para o item 5?

07.065.674/0001-
13

12/04/2022
14:51:12

Boa Tarde

07.065.674/0001-
13

12/04/2022
14:52:27

Só um minuto

Pregoeiro 12/04/2022
14:57:29

Para SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - Boa tarde.
Estou no aguardo.

07.065.674/0001-
13

12/04/2022
14:59:07

Estou verificando com o fornecedor se conseguimos um valor melhor

Pregoeiro 12/04/2022
15:00:44

Para SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - Agradeço.
Permaneço aguardando.

07.065.674/0001-
13

12/04/2022
15:01:33

Senhores, conseguimos apenas arredondar o valor para R$ 30.960,00, visto que
cotamos a fita 48x50, por esse motivo não conseguimos atingir o valor solicitado.

Pregoeiro 12/04/2022
15:15:48

Senhor licitante, grato pela negociação. Gentileza me confirmar se das medidas do
item 5 - "FITA ADESIVA TRANSPARENTE" são de 48mm (quarenta e oito milimetros)

de largura por 50m (cinquenta metros) de comprimento.
Pregoeiro 12/04/2022

15:37:15
Para SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - Senhor

licitante. Boa tarde.
Pregoeiro 12/04/2022

15:37:26
Para SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - Senhor

licitante, grato pela negociação. Gentileza me confirmar se das medidas do item 5 -
"FITA ADESIVA TRANSPARENTE" são de 48mm (quarenta e oito milimetros) de

largura por 50m (cinquenta metros) de comprimento.
07.065.674/0001-

13
12/04/2022
15:38:17

Boa tarde. Não consegui responder antes pois o chat estava fechado e não consegui
contato nos telefones que consta no edital.

07.065.674/0001-
13

12/04/2022
15:39:11

Confirmo as medidas 48mm (quarenta e oito milímetros) de largura por 50m
(cinquenta metros) de comprimento.

Pregoeiro 12/04/2022
15:48:54

Para SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - Senhor
licitante, obrigado pela confirmação das medidas do item 5 - "FITA ADESIVA

TRANSPARENTE". Iremos convocar o anexo. Para Vossa Senhoria enviar a proposta
atualizada. Solicito que o(a) Senhor(a) informe em sua proposta que as medidas são

de 48mm (quarenta e oito milímetros) de largura por 50m (cinquenta metros) de
comprimento.

Sistema 12/04/2022
15:49:30

Senhor fornecedor SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.065.674/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.

07.065.674/0001-
13

12/04/2022
15:49:56

Ok, vou anexar agora mesmo. Muito obrigada

Pregoeiro 12/04/2022
15:50:48

Para SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - Senhor
licitante. Anexo convocado. Vossa Senhoria tem o prazo de até duas horas para

enviar a proposta atualizada.
Pregoeiro 12/04/2022

15:51:11
Para SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - Disponha.

Sistema 12/04/2022
15:54:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA
ESCRITORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.065.674/0001-13, enviou o anexo para o ítem

5.
Pregoeiro 12/04/2022

15:55:29
Para SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - Grato pelo

envio.
07.065.674/0001-

13
12/04/2022
15:56:53

Eu que agradeço e permaneço a disposição.

Pregoeiro 12/04/2022
16:21:39

Para SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI - Senhora
licitante com o despacho da unidade técnica, a proposta de Vossa Senhoria referente

ao item 5 está de acordo com o Edital 19/2022, razão pela qual iremos aceitar a
mesma. Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes à fase

de habilitação. Favor aguardar e acompanhar as mensagens no chat.
Pregoeiro 12/04/2022

16:28:12
Senhores licitantes, estamos analisando as documentações de habilitação. Tendo em
vista que não haverá expediente no TRE/AL nos dias seguintes desta semana (13,

14 e 15 de abril de 2022), informamos que iremos suspender a sessão e
reabriremos a mesma às 16:00 (dezesseis horas) do dia 18/04 (dezoito de abril) de

2022.
Pregoeiro 18/04/2022 Senhores licitantes, declaro reaberta a sessão do Pregão 19/2022.
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16:01:34
Pregoeiro 18/04/2022

16:02:52
Estamos finalizando a juntada da documentação de habilitação.

Sistema 18/04/2022
16:52:54

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 18/04/2022
16:56:01

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/04/2022 às
17:25:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 25/03/2022
12:45:19

Abertura da
sessão pública

07/04/2022
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

07/04/2022
14:15:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

07/04/2022
14:44:43 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

08/04/2022
11:02:12

Previsão de reabertura: 11/04/2022 14:00:00; Análise técnica pela unidade requisitante
das propostas apresentadas nesta sessão eletrônica.

Reativação 11/04/2022
14:00:39

Abertura do prazo 18/04/2022
16:52:54 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

18/04/2022
16:56:01 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/04/2022 às 17:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:27 horas do dia
18 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO HERMINIO 
DE BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma digital por 
JOAO HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2022.04.18 18:08:40 
-03'00'

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:30
920200

Assinado de forma digital por WEBER 
BEZERRA CAVALCANTI:30920200 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade 
Certificadora da Justica - AC-JUS, 
ou=28149205000152, ou=Presencial, 
ou=Cert-JUS Institucional - A3, ou=Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL, 
ou=SERVIDOR, cn=WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:30920200 
Dados: 2022.04.19 12:55:58 -03'00'
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00019/2022 
 

Às 17:49 horas do dia 18 de abril de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00019/2022, referente ao
Processo nº 0006622-59.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

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

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Pincel Marcador Permanente Cd
Descrição Complementar: Material: Plástico, Tipo Ponta: Feltro, Cor Tinta: Azul,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.400 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 7.944,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MIX PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 4.392,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:13

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
24.180.611/0001-27, Melhor lance: R$ 4.392,0000

Item: 2
Descrição: Caneta Esferográfica
Descrição Complementar: Caneta Esferográfica Material: Plástico , Quantidade Cargas: 1 UN, Material Ponta: Aço
Inoxidável Com Esfera De Tungstênio , Tipo Escrita: Média , Cor Tinta: Azul
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12.240,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 11.280,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:13

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.214.108/0001-24, Melhor lance: R$ 11.280,0000

Item: 3
Descrição: Papel Para Impressão Formatado
Descrição Complementar: Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210
MM, Cor: Natural , Tipo: Reciclado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 500 FL
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Valor Máximo Aceitável: R$ 21.870,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

18/04/2022
16:55:11

Item cancelado no julgamento. Motivo: Item 3 fracassado. Não houve negociação de
valores com os licitantes. Lances encontram-se acima do Valor Máximo Aceitável: R$
21.870,00.

Item: 4
Descrição: Embalagem Plástica
Descrição Complementar: Embalagem Plástica Material: Plástico Reciclado , Altura: 80 CM, Cor: Cinza Escuro ,
Espessura: 0,04 MM, Forma: Sacola , Largura: 60 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.560,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 7.800,0000 , com valor
negociado a R$ 6.560,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:14

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, Melhor lance: R$ 7.800,0000, Valor Negociado: R$
6.560,0000

Item: 5
Descrição: Fita Adesiva Embalagem
Descrição Complementar: Fita Adesiva Embalagem Material: Polipropileno , Aplicação: Empacotamento Em Geral ,
Comprimento: 50 M, Largura: 50 MM, Características Adicionais: Transparente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.120,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS EIRELI , pelo melhor lance de R$
31.000,0000 , com valor negociado a R$ 30.960,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:15

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA
ESCRITORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.065.674/0001-13, Melhor lance: R$ 31.000,0000,
Valor Negociado: R$ 30.960,0000

Item: 6
Descrição: Cinta Elástica
Descrição Complementar: Material: Látex, Cor: Amarela, Forma: Circular, Tamanho: 18,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 70 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.467,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.400,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:15

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, Melhor lance: R$ 1.400,0000
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Item: 7
Descrição: Copo Descartável
Descrição Complementar: Copo Descartável Material: Plástico Oxibiodegrável , Capacidade: 200 ML,
Características Adicionais: Atóxico E Biodegradável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Pacote 100 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 9.120,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA , pelo melhor lance de R$
8.100,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:16

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CARVALHO CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/CPF: 15.274.621/0001-30, Melhor lance: R$ 8.100,0000

Item: 8
Descrição: Almofada Carimbo
Descrição Complementar: Almofada Carimbo Material Almofada: Esponja Absorvente Revestida De Tecido ,
Comprimento: 12 CM, Cor: Azul , Tipo: Entintada , Largura: 8 CM, Tamanho: Nº 3 , Material Caixa: Plástico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10.975,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 8.975,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:17

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA,
CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35, Melhor lance: R$ 8.975,0000

Item: 9
Descrição: Fita Adesiva
Descrição Complementar: Fita Adesiva Material: Pvc , Aplicação: Demarcação Piso , Comprimento: 30 M, Cor:
Preta E Amarela , Espessura: 0,15 MM, Tipo: Auto - Adesiva Zebrada , Largura: 5 CM, Características Adicionais:
Sinalização De Segurança
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 50.543,7500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS , pelo melhor lance de R$ 36.900,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:17

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E
SERVICOS, CNPJ/CPF: 13.395.341/0001-55, Melhor lance: R$ 36.900,0000

Item: 10
Descrição: Etiqueta Adesiva
Descrição Complementar: Material: Papel, Altura: 25,4 MM, Aplicação: Impressora Laser E Jato Tinta,
Características Adicionais 1: 33 Etiquetas Por Folha, Largura I,: 63,5 MM, Cor: Branca, Formato: Retangular,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 125 Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 FL
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.880,4200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
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Adjudicado para: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 3.687,5000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:18

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA,
CNPJ/CPF: 16.667.433/0001-35, Melhor lance: R$ 3.687,5000

Item: 11
Descrição: Etiqueta Adesiva
Descrição Complementar: Etiqueta Adesiva Material: Papel , Comprimento: 31 MM, Cor: Branca , Largura: 17 MM,
Características Adicionais: Auto-Adesiva
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Caixa 25 FL
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.130,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PRISMA PAPELARIALTDA , pelo melhor lance de R$ 1.904,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:19

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PRISMA PAPELARIALTDA, CNPJ/CPF:
28.076.288/0001-05, Melhor lance: R$ 1.904,0000

Item: 12
Descrição: Regua De Desenho
Descrição Complementar: RÉGUA  em poliestireno 20cm, transparente, sem  apresentar manchas ou
irregularidades.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.070,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.900,0000 , com valor
negociado a R$ 1.890,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 18/04/2022
17:49:19

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, Melhor lance: R$ 1.900,0000, Valor Negociado: R$
1.890,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 472 / 2022 - TRE-AL/PRE/PREG
Maceió, 19 de abril de 2022.

Para:  Secretário de Administração

Assunto:  Fracasso Pregão 19/2022. Item 3 - Papel Reciclado. MATERIAL DE
EXPEDIENTE - ELEIÇÕES 2022

 

Prezado Secretário

 
Cumpre-nos informar sobre o fracasso parcial no tocante

ao certame do Pregão Eletrônico TRE/AL n.º 19/2022 sobre aquisição
de material de Expediente para as Eleições de 2022. Somente um dos
doze itens fracassou, qual seja o item 3 - "Resma de papel A4
reciclado", conforme Ata PREGÃO ELETRÔNICO 19/2022 (1048252)
e Termo Adjudicação do Pregão Eletrônico 19/2022 (1048651).

 
Do exposto, relaciona-se o PA competemte (0006622-

59.2021.6.02.8000) a estes autos. Remete-se os autos para ciência e
deliberação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 19/04/2022, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1048656 e o código CRC E32EBA77.

0003525-17.2022.6.02.8000 1048656v2
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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.
Devolvo os autos ao Pregoeiro, para assinatura do

doc. 1048246 e, em paralelo, à COMAP, para instruir a
repetição do certame com vistas à aquisição do item declarado
fracassado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/04/2022, às 23:12, 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
1050157 e o código CRC 694A103B.

0003525-17.2022.6.02.8000 1050157v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2022.
 
 
Diante da informação trazida pelo senhor

pregoeiro, por meio do Memorando 454, 1048246, encaminho
os presentes autos para revisão da pesquisa de preços, caso
necessária.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 28/04/2022, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1050690 e o código CRC 7D97D547.

0003525-17.2022.6.02.8000 1050690v1
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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 abril de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Em atendimento ao Despacho COMAP (1050690),

procedemos a revisão de preço do item papel reciclado A4, em
virtude do fracasso do Pregão Eletrônico nº 19/2022.

Para tanto, visualizando expressiva oscilação de
preço verificada em contrataçãos pretéritas, afastamos preços
oriundos de licitações já formalizadas, de objeto semelhante,
buscando-se valores em páginas eletrônicas de lojas
especializadas, com valores atualizados, desprezandos os de
valores inferiores ao menor lance registrado no citado Pregão
Eletrônico (Ata - 1048651).

Papel A4 – reciclado, cor bege, 75g/m2
Empresa Valor

1 R$ 34,68
2 R$ 26,82
3 R$ 39,99
4 R$ 34,90
5 R$ 30,20
6 R$ 25,36

Valor médio da resma R$ 31,99
Quantitativo de resmas R$ 1.000,00

Total estimado R$ 31.991,67
Por fim, 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 restrição de participação a microempresas e empresas de
pequeno porte.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/04/2022, às 09:03, 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
1054855 e o código CRC F96C4CB9.

0003525-17.2022.6.02.8000 1054855v1
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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 abril de 2022.
 
 
À SLC, para confecção da minuta do edital e

demais providências necessárias para repetição do certame.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/05/2022, 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
1055072 e o código CRC 4265E90F.

0003525-17.2022.6.02.8000 1055072v1
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                        PODER JUDICIÁRIO
        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº xxxx/2/2022022

MinutaMinuta
PROCESSO Nº 0003525-17.2022.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: xx de xxxx 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
material  de  consumo –  expediente, para  atender  às  Unidades  da  Justiça  Eleitoral  em
Alagoas, na manutenção de suas atividades 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  aquisição  de  material  de  consumo  -
expediente, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas  atividades  durante  as  Eleições  2022, conforme  especificações  e  condições
assentadas nos ANEXOS deste edital.

2 – DO PRAZO DE ENTREGA

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

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de
Pequeno  Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital
e seus anexos.
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        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 peque-
no 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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção 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 ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

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

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-
de 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 par-
ticipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

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

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

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 pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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 in-
correção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemen-
te com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do obje-
to ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão públi -
ca, 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 cons-
tem 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 documenta-
ção 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 ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão.

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

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

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-
cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
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 ele-
trônico, dos seguintes campos:

a)  Valor total de cada item ofertado;
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-
cação 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 previ-
denciários, 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 al-
teração, 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 regên-
cia 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 Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes 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 LAN-
CES.

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aque-
las que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, conte-
nham 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 definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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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 exclusivamen-
te 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 fi-
nal 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, fin-
do 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 superi-
ores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será si-
giloso 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 li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.
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7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado aten-
der às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência 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 tem-
po 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 Pre-
gão, 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 su-
perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o  menor preço por item, 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 classi-
ficação, 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 preferên-
cia, 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 desenvol-
vimento 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.

Minuta de edital de Pregão Eletrônico (1056282)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 57



8

                                
                        PODER JUDICIÁRIO
        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 en-
caminhar, 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 documen-
tos 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 julga-
mento 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 pro-
posta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB
n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

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

8.3.1.   Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-
B,  que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha 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.
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8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exe-
quibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

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

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 formalmen-
te 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 propos-
ta 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 ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante deten-
tor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descum-
primento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos se-
guintes cadastros:

9.1.1. SICAF;
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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 Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de 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, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

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 ocorrên-
cia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifi-
cada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, 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 Normati-
va 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 docu-
mentação 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
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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 me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em rela-
ção 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 so-
mente 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 ter-
mos 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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

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

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicí-
lio 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 lici-
tante, 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 Fa-
zenda 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 do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação 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 inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço 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
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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 imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tan-
ge 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 apre-
sentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções 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 documen-
tos 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  apre-
sentá-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 sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante 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 deve-
rá:
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante ven-
cedor, 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 considera-
ção 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, mo-
delo, 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, prevalece-
rão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores ex-
pressos 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 julga-
mento 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 in-
tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-
tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

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

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr 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 de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões 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 aprovei-
tamento.

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 anterio-
res 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 procedi-
mentos 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.
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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 da-
dos 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 autorida-
de 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 pú-
blica, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

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

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre-
vistos 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
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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 será enviada por  e-mail, no
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro
Lima, 230 - Jaraguá, CEP: 57022-220, durante o seu horário normal de funcionamento.

16.2. O material será recebido:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mes-
mos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de refe-
rência;

b)    definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

16.4. O prazo para que  se  proceda  às verificações, após o recebimento provisório  do
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

16.7.                O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 17.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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17.1 Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 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:

a)  0,5%     por     dia,     e     por     ocorrência,     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(s)     em     
atraso     injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e  
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;

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

c)           7,5%     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(s),  em  caso  de  inexecução  
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parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por
período superior  ao previsto na alínea “a”,  bem como, a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% (vinte  por  cento) sobre  o  valor  dos  itens  não  entregues  da  Nota  de
Empenho.

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior
a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admi-
nistração Pública.

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

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.
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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 pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

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,
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Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral;  PTRES n° 167674,  Natureza da
Despesa n° 339030 (Material de Consumo).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

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

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, de-
volvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades;

d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregu-
laridades  verificadas  no(s)  objeto(s)  fornecido(s),  para  que  seja(m)
substituído(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;

e) Efetuar o pagamento à Contratada, em moeda corrente, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, através de Ordem Bancária, após apresentação da
Nota Fiscal/Fatura, em 01 (uma) via, devidamente

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifesta-
da no fornecimento do objeto;

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contrata-
da, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação con-
tratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em regis-
tro 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 dias corridos;

c)  Acondicionar  o  material/produto  constante  do Anexo  I  deste Instrumento,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas
por parte da empresa fornecedora;

d) Fornecer os itens em embalagens que contenham todas as informações exi-
gidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vi-
gente;

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das
seguintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabrica-
ção e vencimento ou período de validade;

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;

e.3) registro no Ministério da Saúde;

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

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

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

h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
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i)  Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

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

k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1.        Será exigido  que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art.
5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

23.2.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública obser-
varão 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, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrata-
ção.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interes-
se 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 pro-
postas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente 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 afasta-
mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
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23.9.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo  o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

23.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió,
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A - Descrição dos itens;
ANEXO I-B - Valores máximos admitidos;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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

Maceió/AL, xx de xxxx de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO –  Aquisição  de material de consumo – expediente, conforme
especificações discriminadas no Anexo I-A.

2. JUSTIFICATIVA –  Fornecimento  de  material  às  Unidades  da  Justiça  Eleitoral  em
Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022.

A despesa está prevista na PLOA 2022 - ORÇAMENTO PLEITOS - SEALMOX - ADICIONAL
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 33.90.30.16.0007 (material de expediente).

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no processo
de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com as especificações
do  Anexo.  Caso  necessário  (vide  item  9  desse  Termo  de  Referência)  o  pregoeiro
solicitará amostras do material.

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico,  para  o  exercício  de  2022,  tipo menor  preço  por  ITEM,  com  Aquisição
imediata.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

5.2–Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontrad
as, no prazo máximo de 10 dias corridos.

5.3  –  O  material/produto  constante  do  Anexo  I deste  Instrumento,  deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código
de Defesa do Consumidor  e  demais  exigências  impostas  por  órgãos  oficiais
competentes.

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

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

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
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5.5.3 – registro no Ministério da Saúde

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

5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a
legislação vigente.

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

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

6. PRAZO  E  LOCAL  DE  ENTREGA – 30 (TRINTA) dias  corridos contados
do recebimento  da  Nota  de  Empenho  por  e–mail, na Seção  de  Almoxarifado  do
TRE/AL, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP
57046–000, no horário das 8h às 18 horas de segunda a quinta e das 8h às 16 horas
às sextas–feiras

7. VERIFICAÇÃO  DO  MATERIAL – Em  até  5  (cinco)  dias  úteis após  o  recebimento
provisório  da  nota  fiscal.  Constatada  a  adequação  às  exigências  deste  Tribunal,  o
material será recebido definitivamente.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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) 0,5%     por     dia,     e     por     ocorrência,     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(  
s)     em     atraso     injustificado  , limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º
(quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s)
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;

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

c) 7,5%     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(s)  ,  em  caso  de  inexecução
parcial  da  obrigação  assumida,  assim  considerado  o  atraso  na  entrega  do
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação
do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

f)  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraç
ão Pública.

9. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado

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

Maceió – AL, 01 de dezembro de 2021

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO

Chefe de Seção
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                                      ANEXO I-A

                          DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1

PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M²     não clo  -  
rado,     210 X 297 mm, duas faces lisas, para im  -  
pressora a laser e jato de tinta/máquinas copiado-
ras,  cor  bege/branco,  composto  de  no  mínimo
70% de aparas pré-consumo, acondicionado em
resmas.     Embalagem em papel plastificado biode  -  
gradável     resistente     à     umidade. A resma deverá  
conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm,
com variação de até 5% nessas medidas. Marca
do fabricante e identificação do produto impressa
na caixa/embalagem.     

RESMA 1.000

Maceió – AL, 22 de fevereiro de 2022.

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

Chefe de Seção Substituto
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ANEXO I-B

DESCRIÇÃO DOS VALORES MÁXIMOS

ITEM UNIDADE DE MEDIDA TOTAL
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

1 RESMA 1000 R$ 31,99 R$ 31.991,67
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ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
À SEALMOX,
Para manifestar concordância com o Termo de

Referência anexo a minuta de edital, visando a repetição do
certame, quanto ao item 3 do Pregão Eletrônico nº 19/2022.
Caso necessário outros ajustes , solicito apresenteção de
novo Termo.

Após solicito que os autos sejam encaminhados à
SAD para aprovação do Termo de Referência ajustado.

 
Em paralelo à SGO,
Para reserva de crédito.
 
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 02/05/2022, às 14:19, 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
1056283 e o código CRC FD7E109C.

0003525-17.2022.6.02.8000 1056283v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Tendo em vista a solicitação contida no despacho

SLC (1056283) para reserva de crédito referente ao item 3 do
Pregão eletrônico nº 19/2022, informamos que procedemos a
respectiva reserva e anexamos aos autos principais.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 02/05/2022, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1056477 e o código CRC 4FF9C569.
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DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Segue novo Termo de Referência (1056788) e

ANEXO ÚNICO (1056790), visando a repetição do certame
quanto ao item 3 do Pregão Eletrônico nº 19/2022, para
aprovação caso de sua aquiescência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 04/05/2022, às 16:12, 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
1056772 e o código CRC B51CC513.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – expediente, conforme
especificações discriminadas no anexo ÚNICO (1056790) .

 

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022.

A despesa está prevista na PLOA 2022 - ORÇAMENTO PLEITOS - SEALMOX -
ADICIONAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 33.90.30.16.0007 (material de expediente).

 

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com as
especificações do Anexo ÚNICO. 

 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2022, tipo menor preço por ITEM, com Aquisição
imediata.

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

5.2 –
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização
de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

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

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

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

5.5.3 – registro no Ministério da Saúde

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

5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.
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5.7 – Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 (TRINTA) dias corridos contados
do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, no Almoxarifado do TRE/AL,
situado na Rua Coronel Pedro Lima, 230, bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022.220 ,
no horário das 8h às 18 horas de segunda a quinta e das 8h às 16 horas às sextas–
feiras.

 

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustificado,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

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

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

 

9. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado.

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 04/05/2022, às 16:04, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1056788 e o código CRC D669BC2F.
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Anexo

 ÚNICO

ITEM ESPECIFICAÇÕES DO ITEM
UNIDADE
DE
MEDIDA

TOTAL

01

PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M² não clorado, 210 X
297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de
tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco, composto de no
mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em
resmas. Embalagem em papel plastificado
biodegradável resistente à umidade. A resma deverá
conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm, com variação
de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação
do produto impressa na caixa/embalagem. 

RESMA 1.000 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 04/05/2022, às 15:53, 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
1056790 e o código CRC 24476BD5.

0003525-17.2022.6.02.8000 1056790v7

Anexo ÚNICO (1056790)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 87



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,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho SLC (doc. 1056283), aprovando o Termo de
Referência SEALMOX ajustado (doc. 1056788), e seu anexo
único (doc. 1056790), para continuidade do feito.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2022, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1060271 e o código CRC D5ACA165.

0003525-17.2022.6.02.8000 1060271v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº xxxx/2/2022022

MinutaMinuta
PROCESSO Nº 0003525-17.2022.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: xx de xxxx 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
material  de  consumo –  expediente, para  atender  às  Unidades  da  Justiça  Eleitoral  em
Alagoas, na manutenção de suas atividades 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  aquisição  de  material  de  consumo  -
expediente, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas  atividades  durante  as  Eleições  2022, conforme  especificações  e  condições
assentadas nos ANEXOS deste edital.

2 – DO PRAZO DE ENTREGA

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

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de
Pequeno  Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital
e seus anexos.
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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 peque-
no 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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção 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 ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

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

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-
de 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 par-
ticipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

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

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

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 pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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 in-
correção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemen-
te com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do obje-
to ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão públi -
ca, 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 cons-
tem 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 documenta-
ção 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 ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão.

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

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

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi -
cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
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 ele-
trônico, dos seguintes campos:

a)  Valor total de cada item ofertado;
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-
cação 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 previ-
denciários, 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 al-
teração, 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 regên-
cia 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 Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes 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 LAN-
CES.

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aque-
las que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, conte-
nham 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 definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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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 exclusivamen-
te 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 fi-
nal 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, fin-
do 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 superi-
ores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será si-
giloso 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 li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.
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7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado aten-
der às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência 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 tem-
po 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 Pre-
gão, 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 su-
perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o  menor preço por item, 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 classi-
ficação, 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 preferên-
cia, 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 desenvol-
vimento 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.
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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 en-
caminhar, 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 documen-
tos 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 julga-
mento 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 pro-
posta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB
n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

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

8.3.1.   Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-
B,  que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor  zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha 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.
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8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exe-
quibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

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

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 formalmen-
te 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 propos-
ta 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 ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante deten-
tor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descum-
primento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos se-
guintes cadastros:

9.1.1. SICAF;
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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 Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de 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, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

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 ocorrên-
cia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifi-
cada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, 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 Normati-
va 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 docu-
mentação 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
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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 me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em rela-
ção 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 so-
mente 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 ter-
mos 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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

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

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

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

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

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicí-
lio 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 lici-
tante, 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 Fa-
zenda 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 do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação 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 inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço 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
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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 imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tan-
ge 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 apre-
sentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções 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 documen-
tos 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  apre-
sentá-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 sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante 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 deve-
rá:
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante ven-
cedor, 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 considera-
ção 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, mo-
delo, 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, prevalece-
rão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores ex-
pressos 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 julga-
mento 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 in-
tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-
tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

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

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr 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 de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões 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 aprovei-
tamento.

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 anterio-
res 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 procedi-
mentos 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.
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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 da-
dos 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 autorida-
de 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 pú-
blica, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

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

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

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre-
vistos 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
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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 será enviada por  e-mail, no
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro
Lima, 230 - Jaraguá, CEP: 57022-220, durante o seu horário normal de funcionamento.

16.2. O material será recebido:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mes-
mos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de refe-
rência;

b)    definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

16.4. O prazo para que  se  proceda  às verificações, após o recebimento provisório  do
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

16.7.                O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas
na Seção 17.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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17.1 Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 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:

a)  0,5%     por     dia,     e     por     ocorrência,     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(s)     em     
atraso     injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e  
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;

b)  0,25%     por     dia,     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregues     em     desconformidade,  
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limita-
da a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) dia será
considerada inexecução parcial do contrato;
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c)           7,5%     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(s),  em  caso  de  inexecução  
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por
período superior  ao previsto na alínea “a”,  bem como, a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% (vinte  por  cento) sobre  o  valor  dos  itens  não  entregues  da  Nota  de
Empenho.

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior
a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admi-
nistração Pública.

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

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.
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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 pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

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,
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Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral;  PTRES n° 167674,  Natureza da
Despesa n° 339030 (Material de Consumo).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

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

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, de-
volvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades;

d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregu-
laridades  verificadas  no(s)  objeto(s)  fornecido(s),  para  que  seja(m)
substituído(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;

e) Efetuar o pagamento à Contratada;

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifesta-
da no fornecimento do objeto;

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contrata-
da, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação con-
tratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em regis-
tro 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 dias corridos;

c)  Acondicionar  o material/produto  constante do Anexo I  deste  Instrumento,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas
por parte da empresa fornecedora;

d) Fornecer os itens em embalagens que contenham todas as informações exi-
gidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vi-
gente;

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das
seguintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabrica-
ção e vencimento ou período de validade;

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;

e.3) registro no Ministério da Saúde;

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

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

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

h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
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i)  Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;

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

k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1.        Será exigido  que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art.
5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

23.2.Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública obser-
varão 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, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrata-
ção.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interes-
se 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 pro-
postas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente 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 afasta-
mento do licitante, desde que seja possível  o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
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23.9.Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que  
impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o  
primeiro     dia     útil     subsequente,  devendo o    Pregoeiro  informar  sobre  o  adiamento  no  
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

23.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió,
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A - Descrição dos itens;
ANEXO I-B - Valores máximos admitidos;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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

Maceió/AL, xx de xxxx de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – expediente, conforme 
especificações discriminadas no anexo ÚNICO (1056790) .

 

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022.

A despesa está prevista na PLOA 2022 - ORÇAMENTO PLEITOS -  SEALMOX -
ADICIONAL  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  33.90.30.16.0007  (material  de
expediente).

 

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com
as especificações do Anexo ÚNICO. 

 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a  aquisição ocorra  através de
pregão eletrônico, para o exercício de 2022, tipo menor preço por ITEM, com
Aquisição imediata.

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

5.2  –
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, 
no prazo máximo de 10 dias corridos.

5.3  –  O  material/produto  constante  do  Anexo  I deste  Instrumento,  deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código
de Defesa do Consumidor  e  demais  exigências  impostas  por  órgãos  oficiais
competentes.

Minuta de edital ajustada (1062660)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 113

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1128664&id_procedimento_atual=1119366&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=267&infra_hash=6a5ed89c1c7f836c1f46235cd739338dc0a6a1688bad6a02510d2aa1351a2663


26

                                
                        PODER JUDICIÁRIO
        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

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

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

5.5.3 – registro no Ministério da Saúde

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

5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a
legislação vigente.

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

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

6. PRAZO  E  LOCAL  DE  ENTREGA – 30 (TRINTA) dias  corridos contados
do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, no Almoxarifado do TRE/AL,
situado na  Rua  Coronel  Pedro  Lima,  230,  bairro  Jaraguá,  Maceió/AL,  CEP
57022.220 ,  no horário das 8h às  18 horas  de segunda a quinta e  das 8h
às 16 horas às sextas–feiras.

 

7. VERIFICAÇÃO  DO  MATERIAL – Em  até  5  (cinco)  dias  úteis após  o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências
deste Tribunal, o material será recebido definitivamente.

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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) 0,5%     por     dia,     e     por     ocorrência,     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(  
s)     em     atraso     injustificado  , limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º
(quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s)
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;

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

c) 7,5%     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(s)  ,  em  caso  de  inexecução
parcial  da  obrigação  assumida,  assim  considerado  o  atraso  na  entrega  do
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação
do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

f)  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraç
ão Pública.

 

9. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado.

 

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

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de
Seção, em 04/05/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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                                      ANEXO I-A

                          DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1

PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M²     não clo  -  
rado,     210 X 297 mm, duas faces lisas, para im  -  
pressora a laser e jato de tinta/máquinas copiado-
ras,  cor  bege/branco,  composto  de  no  mínimo
70% de aparas pré-consumo, acondicionado em
resmas.     Embalagem em papel plastificado biode  -  
gradável     resistente     à     umidade. A resma deverá  
conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm,
com variação de até 5% nessas medidas. Marca
do fabricante e identificação do produto impressa
na caixa/embalagem.        

RESMA 1.000

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, em
04/05/2022, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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ANEXO I-B

DESCRIÇÃO DOS VALORES MÁXIMOS

ITEM UNIDADE DE MEDIDA TOTAL
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

1 RESMA 1000 R$ 31,99 R$ 31.991,67
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ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

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

Maceió, 10 de maio de 2022.
À AJ-DG,
Para análise da minuta de edital alterada quanto ao

valor estimado e ao Termo de Referência ajustado, para
repetição do item fracassado do PE 19/2022.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/05/2022, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1062662 e o código CRC A6F9CA12.

0003525-17.2022.6.02.8000 1062662v1
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PROCESSO : 0003525-17.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : ITEM FRACASSADO. PREGÃO ELETRÔNICO. REPETIÇÃO. LICITAÇÃO.

 

Parecer nº 555 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Trata-se de procedimento inaugurado pelo Senhor

Pregoeiro noticiando o fracasso parcial do Pregão Eletrônico
nº 19/2022, ressaltando que apenas o item 3 (Resma de papel
A4 reciclado), tendo em vista seu cancelamento no
julgamento, conforme se observa da Ata 1048252 e do Termo
de Adjudicação 1048651, conforme Memorando 454
(1048246).

 
O edital original almejava a aquisição de material

de expediente e consumo de TIC para atender as demandas
das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas durante as Eleições de 2022,
coforme requisição promovida pela Secretaria de
Administração, nos termos da instrução contida no Processo
SEI nº 0006622-59.2021.6.02.8000.

 
Nos referidos autos, constam todas as peças

essenciais, já citadas no Parecer 257 (1026889), da lavra
desta Assessoria Jurídica, não havendo necessidade de aqui
reproduzir os mesmos termos de antes, razão pela qual
ratificamos aquele documento e acrescentamos os novos
elementos a seguir.

 
Como informado pelo Senhor Pregoeiro (1048246),

o motivo do fracasso do item suso mencionado se deu em
razão de os lances terem sido ofertados acima do valor, tendo
o item, por esse motivo, sido cancelado na fase de julgamento.

 
Atuando nos autos a Seção de Instruções de

Contratações promoveu nova pesquisa de preços, conforme se
observa do Despacho SEIC 1054855, resultando no valor
médio unitário de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e
nove centavos), totalizando o montante de R$ 31.991,67
(trinta e um mil novecentos e noventa e um reais e sessenta e
sete centavos), sugerindo, por fim, que a aquisição fosse feita
por meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada
pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de participação a
microempresas e empresas de pequeno porte.

 
A gestora da contratação em tela, formalmente

designada pela Portaria Presidência nº 260/2021,
providenciou a confecção de novo Termo de Referência
(1056788) e seu respectivo anexo único (1056790), que fora
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração (Despacho
GSAD 1060271).

 
A Seção de Gestão Orçamentária providenciou a

juntada da reserva de crédito, conforme se observa do evento
SEI nº 1056488 nos autos do Processo SEI nº  0006622-
59.2021.6.02.8000, nos termos da informação contida no
Despacho SGO 1056477.
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A SLC inseriu nova minuta (1062660), nos mesmos

termos do edital anterior, restringindo o seu objeto ao item 3
do Pregão Eletrônico nº 19/2022, que restou fracassado
quanto ao referido objeto.

 
Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição

de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação parcialmente fracassada (item 3).

 
Assim, em complementação ao Parecer 257

(1026889), e nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei
nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta do edital
de licitação (1062660) na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
à aquisição de material de expediente (Resma de papel A4
reciclado) para atender as demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas durante as Eleições de 2022, coforme
requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 11/05/2022, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/05/2022, 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
1063418 e o código CRC 29AF822F.

0003525-17.2022.6.02.8000 1063418v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 11 de maio de 2022.
Senhor Presidente, 
 
 
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, especialmente
o pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica
no Parecer AJ-DG nº 555/2022 (1063418), aprovando a Minuta
de Edital (1062660), submeto o feito à superior consideração
de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando à aquisição de material de expediente
(Resma de papel A4 reciclado) para atender as demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas durante as Eleições de 2022, coforme
requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/05/2022, 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
1063661 e o código CRC D2224E68.

0003525-17.2022.6.02.8000 1063661v1
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PROCESSO : 0003525-17.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase Externa. Aquisição de materia de expediente.

 

Decisão nº 1800 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1063661).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando à aquisição de material de expediente (Resma de
papel A4 reciclado) para atender as demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas durante as Eleições de 2022, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração do TRE/AL, conforme as
especificações constantes do Termo de Referência (1056788).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1062660), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 555/2022 (1063418) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
12/05/2022, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1064308 e o código CRC 54A5EBFC.

0003525-17.2022.6.02.8000 1064308v2
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2022.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1800
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº 3434/2/2022022

PROCESSO Nº 0003525-17.2022.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 01 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
material  de  consumo –  expediente, para  atender  às  Unidades  da  Justiça  Eleitoral  em
Alagoas, na manutenção de suas atividades 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  aquisição  de  material  de  consumo  -
expediente, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas  atividades  durante  as  Eleições  2022, conforme  especificações  e  condições
assentadas nos ANEXOS deste edital.

2 – DO PRAZO DE ENTREGA

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

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de
Pequeno  Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital
e seus anexos.
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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 peque-
no 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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento 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 reda-
ção 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 ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-
de 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 par-
ticipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

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

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

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 pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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 in-
correção ou aqueles se tornem desatualizados.
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4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-
classificação no momento da habilitação

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

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemen-
te com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do obje-
to ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão públi -
ca, 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 cons-
tem 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 documenta-
ção 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 ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, di-
ante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua descone-
xão.

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

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

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi -
cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público
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 ele-
trônico, dos seguintes campos:

a)  Valor total de cada item ofertado;

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

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

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 al-
teração, 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 regên-
cia 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 Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes 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 LAN-
CES.

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

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aque-
las que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, conte-
nham 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 definiti-
vo 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.
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamen-
te 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 fi-
nal 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, fin-
do 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 superi-
ores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será si-
giloso 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 li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiní-
cio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado aten-
der às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
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rência 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 tem-
po 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 Pre-
gão, 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 su-
perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-
trônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o  menor preço por item, 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 classi-
ficação, 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 preferên-
cia, 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 desenvol-
vimento 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 en-
caminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
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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 documen-
tos 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 julga-
mento 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 pro-
posta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB
n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

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

8.3.1.   Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-
B,  que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor  zero,  incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não te-
nha 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 exe-
quibilidade 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 dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-
cedência, 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 formalmen-
te 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 propos-
ta 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 ha-
bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante deten-
tor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descum-
primento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos se-
guintes 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.
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9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-
rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-
de 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, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-
sificação.

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 ocorrên-
cia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, se-
guindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifi-
cada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-
rídica, 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 Normati-
va 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 docu-
mentação 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 me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em rela-
ção à integridade do documento digital.

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

Edital do pregão eletrônico nº 34/2022 (1066294)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 134



11

                                
                        PODER JUDICIÁRIO
        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 so-
mente 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 ter-
mos 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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

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

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;

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

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 apresen-
tação 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
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Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicí-
lio 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 lici-
tante, 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 Fa-
zenda 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 do-
cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-
trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-
zação 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 inscri-
ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-
ço 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 imediatamen-
te posterior à fase de habilitação.

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

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-
tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções 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 documen-
tos 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  apre-
sentá-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 sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-
litação, 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 re-
manescentes.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-
tante 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 deve-
rá:

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 ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do item ofertado;
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d) conter o preço unitário e total do item ofertado.

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

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, mo-
delo, 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, prevalece-
rão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores ex-
pressos 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 julga-
mento 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 in-
tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-
tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fun-
damentadamente.

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

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.
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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 de-
mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-
zões 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 aprovei-
tamento.

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 anterio-
res 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 procedi-
mentos 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 da-
dos 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 autorida-
de competente homologará o procedimento licitatório.
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

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

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

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

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos pre-
vistos 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 
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16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que será enviada por  e-mail, no
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro
Lima, 230 - Jaraguá, CEP: 57022-220, durante o seu horário normal de funcionamento.

16.2. O material será recebido:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mes-
mos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de refe-
rência;

b)    definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

16.4. O prazo para que  se  proceda  às verificações, após o recebimento provisório  do
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

16.7.                O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias,
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;

Edital do pregão eletrônico nº 34/2022 (1066294)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 141



18

                                
                        PODER JUDICIÁRIO
        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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:

a)  0,5%     por     dia,     e     por     ocorrência,     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(s)     em     
atraso     injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e  
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;

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

c)           7,5%     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(s),  em  caso  de  inexecução  
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por
período superior  ao previsto na alínea “a”,  bem como, a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% (vinte  por  cento) sobre  o  valor  dos  itens  não  entregues  da  Nota  de
Empenho.

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior
a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admi-
nistração Pública.

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

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.
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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 pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

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:

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
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19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral;  PTRES n° 167674,  Natureza da
Despesa n° 339030 (Material de Consumo).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. São obrigações do Contratante:

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

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, de-
volvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades;

d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregu-
laridades  verificadas  no(s)  objeto(s)  fornecido(s),  para  que  seja(m)
substituído(s), reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;

e) Efetuar o pagamento à Contratada;

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifesta-
da no fornecimento do objeto;

g) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contrata-
da, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

h) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação con-
tratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

i) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em regis-
tro 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 dias corridos;

c)  Acondicionar  o material/produto  constante do Anexo I  deste  Instrumento,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
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da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas
por parte da empresa fornecedora;

d) Fornecer os itens em embalagens que contenham todas as informações exi-
gidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por
órgãos oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vi-
gente;

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das
seguintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabrica-
ção e vencimento ou período de validade;

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;

e.3) registro no Ministério da Saúde;

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

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

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

h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;

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

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

k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1.        Será exigido  que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art.
5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.
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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 obser-
varão 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, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrata-
ção.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interes-
se 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 pro-
postas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, in-
dependentemente 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 afasta-
mento 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.

Edital do pregão eletrônico nº 34/2022 (1066294)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 147



24

                                
                        PODER JUDICIÁRIO
        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A - Descrição dos itens;
ANEXO I-B - Valores máximos admitidos;
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

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

Maceió/AL, 16 de maio de 2022.

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

Edital do pregão eletrônico nº 34/2022 (1066294)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 148



25

                                
                        PODER JUDICIÁRIO
        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – expediente, conforme 
especificações discriminadas no anexo ÚNICO (1056790) .

 

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022.

A despesa está prevista na PLOA 2022 - ORÇAMENTO PLEITOS -  SEALMOX -
ADICIONAL  DE  MATERIAL  DE  EXPEDIENTE  33.90.30.16.0007  (material  de
expediente).

 

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com
as especificações do Anexo ÚNICO. 

 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a  aquisição ocorra  através de
pregão eletrônico, para o exercício de 2022, tipo menor preço por ITEM, com
Aquisição imediata.

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

5.2  –
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, 
no prazo máximo de 10 dias corridos.

5.3  –  O  material/produto  constante  do  Anexo  I deste  Instrumento,  deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código
de Defesa do Consumidor  e  demais  exigências  impostas  por  órgãos  oficiais
competentes.
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5.5  –  Deverão  estar  impressas  em cada  embalagem,  conforme  o  caso,  as
seguintes informações:

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

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

5.5.3 – registro no Ministério da Saúde

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

5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a
legislação vigente.

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

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

6. PRAZO  E  LOCAL  DE  ENTREGA – 30 (TRINTA) dias  corridos contados
do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, no Almoxarifado do TRE/AL,
situado na  Rua  Coronel  Pedro  Lima,  230,  bairro  Jaraguá,  Maceió/AL,  CEP
57022.220 ,  no horário das 8h às  18 horas  de segunda a quinta e  das 8h
às 16 horas às sextas–feiras.

 

7. VERIFICAÇÃO  DO  MATERIAL – Em  até  5  (cinco)  dias  úteis após  o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências
deste Tribunal, o material será recebido definitivamente.

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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) 0,5%     por     dia,     e     por     ocorrência,     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(  
s)     em     atraso     injustificado  , limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º
(quinto) dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s)
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;

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

c) 7,5%     sobre     o     valor     do(s)     item(ns)     entregue(s)  ,  em  caso  de  inexecução
parcial  da  obrigação  assumida,  assim  considerado  o  atraso  na  entrega  do
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação
do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

f)  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraç
ão Pública.

 

9. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado.

 

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

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de
Seção, em 04/05/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Edital do pregão eletrônico nº 34/2022 (1066294)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 151



28

                                
                        PODER JUDICIÁRIO
        TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

                                      ANEXO I-A

                          DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1

PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M²     não clo  -  
rado,     210 X 297 mm, duas faces lisas, para im  -  
pressora a laser e jato de tinta/máquinas copiado-
ras,  cor  bege/branco,  composto  de  no  mínimo
70% de aparas pré-consumo, acondicionado em
resmas.     Embalagem em papel plastificado biode  -  
gradável     resistente     à     umidade. A resma deverá  
conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5 cm,
com variação de até 5% nessas medidas. Marca
do fabricante e identificação do produto impressa
na caixa/embalagem.        

RESMA 1.000

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, em
04/05/2022, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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ANEXO I-B

DESCRIÇÃO DOS VALORES MÁXIMOS

ITEM UNIDADE DE MEDIDA TOTAL
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

1 RESMA 1000 R$ 31,99 R$ 31.991,67
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ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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18/05/22, 15:19 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 18/05/2022 15:19:41 

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 00034/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0003525-17.2022 Menor Preço   

* Pregão Covid-19 ?

 Não
 Lei 14.124/2021, art. 8° (vacinação Covid-19)

 MP 1.047/Lei 14.217, art. 2° (insumos Covid-19)

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

31.991,67 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Aquisição de material de consumo - expediente (resma de papel A4 reciclado) para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022, conforme especificações e condições 
assentadas no edital e seus anexos.   

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Presidente

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
19/05/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe de 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 19/05/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

 

 

Comprovante de encaminhamento para o comprasnet -  DOU (1068432)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 155

http://www.serpro.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14124.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14217.htm


18/05/22, 15:20 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=34157947&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 18/05/2022 15:20:39 

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 00034/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 461756 - Papel Para Impressão Formatado
Unidade de Fornecimento
Embalagem 500 FL
Descrição Detalhada

Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Cor: Natural , Tipo: Reciclado

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1000 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 31.991,67

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 1000

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

29/04/2022 25.360,00 ECOQUALITY 02.751.896/0001-
76

JARDIM E CARVALHO COMERCIO E PAPELARIA
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 13 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022

 

PROCESSO Nº 0003525-17.2022.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 01 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 material de consumo – expediente, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades 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 aquisição de material de consumo -
expediente, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção
de suas atividades durante as Eleições 2022, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXOS deste edital.

 

2 – DO PRAZO DE ENTREGA

 

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

3 - DA PARTICIPAÇÃO
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3.1.            Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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

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;

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

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

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

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

a)  Valor total de cada item ofertado;

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

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

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

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

7. 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. 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.
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7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

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

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

7.9.            Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

7.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

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

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

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

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

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

7.          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;

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

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

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

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

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

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

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

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

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

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

7.                      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.

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

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

8.            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. 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.            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.   Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do
Anexo I-B, que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado
a negociar em busca de preços inferiores.

1. 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.            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.
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8. 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.            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. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

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

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

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.            A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10. 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.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12. 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.            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. .            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.
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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.

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

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

10. . 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.         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.  

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;

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
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tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

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

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

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

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

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

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

1. 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.

2. 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.

1. 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.

2. 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.

3. . 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.

4. . 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.

5. 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)
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seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.         Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o

licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.         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.
j.         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.         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.         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.         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.         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.         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.          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
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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.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4.          Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

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

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

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

14.         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
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formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         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 será enviada por e-mail, no
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro
Lima, 230 - Jaraguá, CEP: 57022-220, durante o seu horário normal de funcionamento.

 

16.2.         O material será recebido:

a)    provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;

b)    definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

16.3.         O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

16.4.         O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

16.5.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

16.6.         O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
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consumidor.

 

16.7.                O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez)
dias, 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:

 

a.  
b.  
c.  

 

d)      20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho.

 

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

 

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

 

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.

 

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.
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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 pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

 

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:

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:
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1.        As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
167674, Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.       São obrigações do Contratante:

 

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

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, devolvendo
no todo ou em parte, se houver irregularidades;

d) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja(m) substituído(s),
reparado(s) ou corrigido(s) em até 10 (dez) dias;

e) Efetuar o pagamento à Contratada;

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;

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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
referência, edital de licitação e anexos respectivos;
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b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo
máximo de 10 dias corridos;

c) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I deste Instrumento,
obrigatoriamente, em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha
de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da
empresa fornecedora;

d) Fornecer os itens em embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vigente;

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das
seguintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento
ou período de validade;

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;

e.3) registro no Ministério da Saúde;

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

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

g) Considerar

 

h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza do objeto da contratação;

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

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

 

k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

 

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

22.1.        Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art.
5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.

 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

23.2.     Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.     No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

23.5.     As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

23.6.     Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7.     Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

23.8.     O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

23.9.     Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

23.10.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

23.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

23.12.   Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

23.13.   O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.   Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A - Descrição dos itens;

ANEXO I-B - Valores máximos admitidos;

ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

23.15.                                                                                     Fica eleito o
Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, 16 de maio de 2022.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                   Chefe da Seção de Licitações e Contratos

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo – expediente, conforme
especificações discriminadas no anexo ÚNICO (1056790) .

 

2. JUSTIFICATIVA – Fornecimento de material às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022.

A despesa está prevista na PLOA 2022 - ORÇAMENTO PLEITOS - SEALMOX -
ADICIONAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 33.90.30.16.0007 (material de expediente).

 

3. ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA – A(s) empresa(s) vencedora (s)no
processo de licitação deverá fornecer produto de boa qualidade, de acordo com as
especificações do Anexo ÚNICO. 

 

4. ESTRATÉGIA DE COMPRA – Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, para o exercício de 2022, tipo menor preço por ITEM, com Aquisição
imediata.

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

5.2 –
Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

5.3 – O material/produto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá
obrigatoriamente estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização
de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

5.4 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes.

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

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

5.5.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

5.5.3 – registro no Ministério da Saúde

5.5.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
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5.6 – As embalagens dos materiais/produtos deverão estar de acordo com a legislação
vigente.

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

5.8 – Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA – 30 (TRINTA) dias corridos contados
do recebimento da Nota de Empenho por e–mail, no Almoxarifado do TRE/AL,
situado na Rua Coronel Pedro Lima, 230, bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022.220 ,
no horário das 8h às 18 horas de segunda a quinta e das 8h às 16 horas às sextas–
feiras.

 

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste Tribunal, o
material será recebido definitivamente.

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso injustificado,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

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

c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “b”;

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;

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

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

 

9. UNIDADE FISCALIZADORA – Seção de Almoxarifado.

 

10. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, no
todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA
MELO, Chefe de Seção, em 04/05/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ANEXO I-A

                          DESCRIÇÃO DOS ITENS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1

PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE
75G/M² não clorado, 210 X 297 mm, duas
faces lisas, para impressora a laser e jato de
tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco,
composto de no mínimo 70% de aparas pré-
consumo, acondicionado em
resmas. Embalagem em papel plastificado
biodegradável resistente à umidade. A resma
deverá conter medidas aproximadas de 30 X
21 X 5 cm, com variação de até 5% nessas
medidas. Marca do fabricante e identificação
do produto impressa na caixa/embalagem. 

RESMA 1.000

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA
MELO, Chefe de Seção, em 04/05/2022, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-B

DESCRIÇÃO DOS VALORES MÁXIMOS
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ITEM UNIDADE DE MEDIDA TOTAL
VALOR

UNITÁRIO TOTAL

1 RESMA 1000 R$ 31,99 R$ 31.991,67

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:

Nome  
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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  
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Empresa optante pelo SIMPLES?                 (   ) Sim                      (   ) Não

Em 19 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/05/2022, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1069006 e o código CRC 09EC318C.

0003525-17.2022.6.02.8000 1069006v2
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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 05302022051900191
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DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
COORDENADORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

NÚCLEO DE CREDENCIAMENTO
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº 22/2022, celebrado entre o Superior Tribunal
Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União - PLAS/JMU e
o Centro de Medicina Nuclear de Brasília Ltda (Clínica Núcleos). OBJETO: prestação de
serviço de assistência médica. Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001. Elementos
de Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua
assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei nº 8.666/93, Ato Normativo nº
315, de 07.02.2019, Aviso de Credenciamento nº 01/2019. DATA DE ASSINATURA:
18.05.2022. ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo Credenciante, e
Gustavo do Vale Gomes, pelo Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0009742-24.2021. Objeto: Plano de assinatura de software Adobe
Creative Cloud. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/05/2022 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/90030-5-00018-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 19/05/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/06/2022
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 - 18/05/2022) 90030-00001-2022NE500106

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0010168-36.2021. Objeto: Registro de preços de Subscrição de
Licenças de Software Red Hat. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 19/05/2022 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/90030-5-00017-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 19/05/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 02/06/2022 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 - 18/05/2022) 90030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 2524-71.2022.4.05. Objeto: Aquisição de estabilizadores de tensão
de 1kVA e de 2kVA, frigobares, bebedouros, ventiladores e televisores, para o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 19/05/2022 das 08h00
às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf. Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife -

Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00012-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 19/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 01/06/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não
será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no
Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão
estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/05/2022) 90031-00001-2022NE099999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 7º Termo Aditivo ao Contrato n° 21/2017. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA. CNPJ n° 04.634.004/0001-82. Objeto: Prorrogar,
excepcionalmente, o prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, com
fundamento no art. 57, § 4º, Lei n° 8.666/1993. Valor: R$ 792.875,88 (Setecentos e
noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) PTRES:
168455 e ND: 339037.04/ 339030.25/ 339037.04 e 339030.25. Vigência: 04/06/2022 a
03/06/2023. PAV n° 0002379-15.2022.4.05.7000-TRF5ªRegião. Assinatura: 18/04/2022.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªR. e Paulo Dias
de Melo Junior, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 0002514-14.2021.6. Objeto: O objeto da presente
licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação imediata,
da prestação dos serviços de rede corporativa de longa distância (WAN),
privada, MPLS especificados no Anexo II (Termo de Referência), que integra
este ato convocatório.. Total de Itens Licitados: 25. Edital: 19/05/2022 das
08h00 às 12h00 e das 12h30 às 17h00. Endereço: Alameda Ministro Miguel
Ferrante, N. 224 - Portal da Amazônia - Cep 69914-318, - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00025-2022. Entrega das Propostas:
a partir de 19/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 01/06/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Seção de Licitações Tre/ac

(SIASGnet - 18/05/2022) 70002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 19/2022; PA SEI nº 0006489-17.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), IN 02/2008-MPOG e pelo Decreto nº
10.024/2019; Partes: a União, através do TRE/AL, e a empresa TAVARES E SALES
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 28.807.917/0001-11; Objeto: 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 condições de execução descritas nos ANEXOS I e I-A do Edital do PE nº 16/2022;
Valor para o 1º turno: R$ 98.600,58 e para o 2º turno, se houver, R$ 9.261,18; Valor total:
R$ 107.861,76; Vigência: a partir da assinatura (18/05/2022) até 31/12/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0003525-17.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo -
expediente (resma de papel A4 reciclado) para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022, conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 19/05/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -

Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00034-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 19/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 01/06/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe de Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/05/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 3759/2022 TRE-AM. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
08/2022, de aquisição de baterias para urnas eletrônicas. CONTRATANTE: Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas. CONTRATADO: UNICOBA INDÚSTRIA DE COMPONENTES
ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA S.A. Fundamentação Legal: com disposto na Lei 8.666/93,
em especial seu art. 65, § 1º e alterações posteriores. Do Objeto: tem como objeto o
acréscimo contratual com a alteração da Cláusula Primeira (Do Objeto) e da Cláusula
Quinta (Do Valor Contratual). DO OBJETO: tem por objeto a aquisição de 1.067 (mil e
sessenta e sete) baterias de chumbo-ácido seladas para urnas eletrônicas modelos 2009,
2010, 2011, 2013 e 2015. DO VALOR: O preço unitário a ser pago à CONTRATADA, pelo
fornecimento dos produtos objeto deste contrato, atualizado conforme o último preço
ofertado e aceito no pregão, de R$ 88.561,00 (oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e
um reais) o valor total deste contrato. Data da Assinatura: 10/05/2022. Assinam:
Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo Contratante, e o Senhor LEONARDO
MACIEL SPINOLA DA CUNHA, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0006202-36.2022.6.05.8000. OBJETO: Palestra "Sustentabilidade
Financeira na Aposentadoria". FAVORECIDO: Alexandre Costa Cerqueira-ME, CNPJ N.
08.751.188/0001-11. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR TOTAL: R$
2.790,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 18/05/2022. Salvador, 18 de
maio de 2022. RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA - Diretor-Geral do TRE-BA.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0007528-31.2022.6.05.8000. OBJETO: Seminário Presencial Desafios
Práticos para a Aplicação da Lei nº 14.133/2021. FAVORECIDO: ZÊNITE INFORMAÇÃO E
CONSULTORIA S/A. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR TOTAL: R$
13.650,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 18/05/2022. Salvador, 18 de
maio de 2022. RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA - Diretor-Geral do TRE-BA.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 21/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
18/05/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de recebimento,
transporte, entrega e recolhimento de urnas eletrônicas, cabinas, envelopes de segurança,
pastas com o material das seções eleitorais, urnas de lona, baterias de contingência para
UE, mídias de resultado e itens de proteção individual (álcool, máscara, luva, face-shild) nas
Eleições Gerais de 2022, no primeiro turno de votação e segundo turno, se houver, nos
municípios do Estado da Bahia.

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIDEC - 18/05/2022) 070013-00001-2022NE012022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 72612022. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de transporte por meio de táxi, em estrita conformidade
com o estabelecido neste Edital e no Anexo III - Termo de Referência. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 19/05/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00047-2022. Entrega das Propostas:
a partir de 19/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 07/06/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 17/05/2022) 70007-00001-2022NE000001
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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 27/2022
SEI 0006542-95.2021.6.02.8000

Data: 17/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – água mineral para mesários e coordenadores de locais de votação, por
ocasião das Eleições de 2022, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 382.617,60.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 28/2022
SEI 0002192-30.2022.6.02.8000

Data: 24/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição imediata de material de manutenção predial em geral, inclusive peças de reposição, para
manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 61.723,98.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento 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
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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
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
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

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 

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

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/05/2022, às 12:10, 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
1069056 e o código CRC 85B554AC.
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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
Portaria PREGOEIROS (1081107)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 187



01/06/22, 12:01 SEI/TRE-AL - 1077448 - Portaria Presidência

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1150701&infra_siste… 2/2

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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CNPJ 19.197.721/0001-61 INC.EST.27.145.286-2 

 

RUA DIVINA PASTORA 659 BAIRRO CENTRO ARACAJU-SE CEP: 49.010.600 

 

EMAIL: PAPELARIAPRATICA @HOTMAIL.COM TELEFONE: 0793303-5348 

 
 

  

 
PROPOSTA COMERCIAL REFORMULADA 

 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
EMPRESA LICITANTE: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME 
DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS 
ATT: PREGOEIRO 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 34/2022 
Prezados Senhores, Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta de preços, nos termos do edital  e anexos. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT MARCA 
VALOR 
UNIT. 

 VALOR UNIT 
EXT.  

VALOR TOTAL 
VALOR 

TOTAL EXT 

1 

PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M² 
não clo - 
rado , 210 X 297 mm, duas faces lisas, 
para im - 
pressora a laser e jato de tinta/máquinas 
copiadoras, 
cor bege/branco, composto de no 
mínimo 
70% de aparas pré-consumo, 
acondicionado em 
resmas . Embalagem em papel 
plastificado biode - 
gradáve l resistente à umidade. A resma 
deverá 
conter medidas aproximadas de 30 X 21 
X 5 cm, 
com variação de até 5% nessas medidas. 
Marca 
do fabricante e identificação do produto 
impressa 
na caixa/embalagem . 

RSM 1000 REPORT R$26,00 
vinte e seis 

reais 
R$ 26.000,00 

vinte e seis 
mil reais 

VALOR TOTAL R$ 26.000,00   

vinte e seis mil reais 

 
Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de abertura da licitação, 
aceitando que, ocorrendo RECURSO contra classificação ou desclassificação, habilitação ou inabilitação de licitante e 
suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, 
durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em 
vista o efeito suspensivo desses recursos.  
 
Na execução da prestação dos serviços/fornecimento observaremos rigorosamente as especificações técnicas 
solicitadas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 
 
Assumimos responsabilidade pela prestação dos serviços/fornecimento cotados e classificados em perfeitas condições 
de uso e de acordo com as especificações solicitadas.  
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CNPJ 19.197.721/0001-61 INC.EST.27.145.286-2 

 

RUA DIVINA PASTORA 659 BAIRRO CENTRO ARACAJU-SE CEP: 49.010.600 

 

EMAIL: PAPELARIAPRATICA @HOTMAIL.COM TELEFONE: 0793303-5348 

 
 

Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.  
 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como 
aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, Termo de Referência e no contrato. 
 
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do 
presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer outros encargos que possam incidir sobre gastos da empresa, 
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária, inclusive aqueles de trata o item 6.1.6. do Termo de 
Referência e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.  
ENTREGA: 30 DIAS 
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME 
CNPJ: 19.197.721/0001-61 
Endereço: Divina Pastora, n° 659, Centro.  
Tel/Fax: (79) 3303-5348 / 9 9838-6988 
CEP: 49.010-600 
Cidade: Aracaju                        UF: Sergipe 
Email: papelariapratica@hotmail.com 
Optante do Simples: SIM 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
NOME: VALDETE DOS SANTOS 
ENDEREÇO: RUA MARIA PASTORA, 210, BLOCO 02 AP.101, B. FAROLÂNDIA. 
CEP: 49030-210   Cidade: Aracaju           UF: Sergipe 
CPF/MF: 626.793.765-87   Cargo/Função: SOCIA ADMINISTRATORA 
Cart.ldent nº 1.167.123      Expedido por: SSP/SE 
Naturalidade: Aracaju/SE  Nacionalidade: Brasileira 
 
DADOS BANCARIOS: 

BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA 1402-8 

CONTA CORRENTE N° 38.813-0 

 

BANCO BANESE  

AGÊNCIA 051 

CONTA CORRENTE 110.858-4              

ARACAJU/SE, 01 DE JUNHO DE 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 

VALDETE DOS SANTOS 

RG: 1.167.123 SSP/SE 

CPF: 626.793.765-87 

SÓCIA ADMINISTRADORA 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3518 - TRE-AL/PRE/PREG

Srª Chefe SEALMOX
 
Segue proposta do primeiro classificado no Pregão

34/2022, resma papel, evento sei nº 1081108, rezão pela qual
solicitamos análise da conformidade técnica. 

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 03/06/2022, às 07:59, 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
1081111 e o código CRC 742D200B.

0003525-17.2022.6.02.8000 1081111v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
 
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise da proposta da empresa LIVRARIA E

PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME ( 1081108), PAPEL A4
RECICLADO - REPORT, informamos que a proposta ATENDE
aos requisitos do Edital.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 03/06/2022, às 12:03, 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
1081645 e o código CRC 51507ECA.

0003525-17.2022.6.02.8000 1081645v1
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06/06/2022 17:15 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Ciencia_Edital.asp?prgCod=1044284&prpCod=15419004&codUasg=70011&nomUasg=… 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 34/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 34/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

Aracaju, 01 de Junho de 2022.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=1044284&prpCod=15419004&codUasg=70011&nomUasg=… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 34/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Aracaju, 01 de Junho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 34/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Aracaju, 01 de Junho de 2022.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Acessibilidade.asp?prgCod=1044284&prpCod=15419004 1/1

  

 

 
 

Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 34/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara que, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Aracaju, 01 de Junho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 34/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, como representante devidamente constituído de 19.197.721/0001-61 -
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA doravante denominado LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, para fins do
disposto no Edital do Pregão Eletrônico 34/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 34/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
34/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 34/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 34/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 34/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 34/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 34/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 34/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Aracaju, em 01 de Junho de 2022. 

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
 

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 34/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 

01 de Junho de 2022.

 

Voltar

Certidão DECLARAÇÕES COMPRASNET (1083747)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 198

javascript:self.print()


06/06/2022 17:13 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=1044284&prpCod=15419004 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 34/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara que não possui em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Aracaju, 01 de Junho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 34/2022 UASG 70011

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.197.721/0001-61, declara para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal.

Aracaju, 01 de Junho de 2022.

 

Fechar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.197.721/0001-61

Certidão nº: 57222309/2021

Expedição: 16/12/2021, às 16:32:59

Validade: 13/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 08/06/2022 13:02:34 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA 

CNPJ: 19.197.721/0001-61 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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 (08/06/2022 às 13:04) 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 CNPJ nº 19.197.721/0001-61.

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 

62A0.C893.C7A7.4275 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 08/06/2022 as 13:04:35 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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ESTADO DE SERGIPE

PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU

Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho

Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE
 

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME

Nome Fantasia: PAPELARIA
PRATICA

Natureza Certidão: Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extra-Judicial

Domicílio: Aracaju Tipo de
Pessoa/CPF/CNPJ:

Juridica / 19.197.721/0001-61

Data da Emissão: 21/05/2022 12:26 Data de Validade: * 20/06/2022 *

Nº da Certidão: * 0003048197 * Nº da Autenticidade: * 7000987635 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe,
AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em
andamento, contra a firma acima identificada. 

Observações

 
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.

  
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário.

  
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de
uma nova certidão.

  
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe -
www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.
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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: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/10/2022
FGTS 10/06/2022
Trabalhista Validade: 07/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/05/2022 (*)

Receita Municipal Validade: 20/06/2022
VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 06/06/2022 16:05 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 206828/2022

 
 
Inscrição Estadual: 27.145.286-2    
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME    
CNPJ: 19.197.721/0001-61    
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA    
Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA    
Endereço: RUA DIVINA PASTORA 659    

CENTRO - ARACAJU CEP: 49010600    

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais,
ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissão.

Certidão emitida em 30/05/2022 17:44:59, válida até 29/06/2022 e deve ser conferida na Internet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

 
Aracaju, 30 de Maio de 2022

 
 

Autenticação:20220530652BTX

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 19.197.721/0001-61
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Endereço:

RUA DIVINA PASTORA, 659 - CENTRO - Aracaju / Sergipe

Emitido em: 08/06/2022 12:53 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 19.197.721/0001-61 DUNS®: 903624601
Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
Nome Fantasia: PAPELARIA PRATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/12/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 40.000,00 Data de Abertura da Empresa: 04/11/2013
CNAE Primário: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITÓRIO

CNAE Secundário 1: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 2: 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE
CNAE Secundário 3: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 4: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 5: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 6: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 7: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 8: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 9: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 10: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 11: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 12: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 13: 4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
CNAE Secundário 14: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 15: 4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
CNAE Secundário 16: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 17: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 18: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 19: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 20: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 21: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

Emitido em: 08/06/2022 12:54 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Dados para Contato
CEP: 49.010-600
Endereço: RUA DIVINA PASTORA, 659 - CENTRO
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 33035348
E-mail: PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
626.793.765-87CPF:

Nome: VALDETE DOS SANTOS

Dados do Responsável pelo Cadastro
626.793.765-87CPF:

Nome: VALDETE DOS SANTOS
E-mail: papelariapratica@hotmail.com

Emitido em: 08/06/2022 12:54 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 626.793.765-87 Participação Societária: 50,00%
Nome: VALDETE DOS SANTOS
Número do Documento: 1167123 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 15/03/2010 Data de Nascimento: 28/04/1972
Filiação Materna: MARIA JOSEFA DA CUNHA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 49.030-210
Endereço: AVENIDA MARIA PASTORA, 210 - AUGUSTO FRANCO - FAROLANDIA
Município / UF: Aracaju / Sergipe
Telefone: (79) 99827962
E-mail: PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 021.488.355-80 Participação Societária: 50,00%
Nome: ANA KARINE SANTOS
Número do Documento: 32376782 Órgão Expedidor: SSP/SE
Data de Expedição: 23/04/2010 Data de Nascimento: 27/11/1987
Filiação Materna: ROSALY DOS SANTOS
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 49.160-000
Endereço: RUA 215, 186 - MARCOS FREIRE III - COMPLEXO TAICOCA
Município / UF: Nossa Senhora do Socorro / Sergipe
Telefone: (79) 32541883
E-mail: PAPELARIAPRATICA@HOTMAIL.COM

Linhas Fornecimento

Materiais
7640 - MAPAS, CARTAS E GLOBOS GEOGRÁFICOS

Emitido em: 08/06/2022 12:54 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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23/07/2021 : SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
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INSCRIÇÃO ESTADUAL
27.145.286-2

CNPJ
19.197.721/0001-61

DATA DE ABERTURA

01/07/2014

RAZÃO SOCIAL 
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME

NOME FANTASIA

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DE ICMS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE CONTRIBUINTE
SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO
RUA. DIVINA PASTORA

NÚMERO
659

SALA COMPLEMENTO CEP
49.010-600

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ARACAJU

UF
SE

IDENTIFICAÇÃO
202107230923130EKMXK
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Página 1 de 1

CNPJ 19.197.721/0001-61 INC.EST.27.145.286-2

RUA DIVINA PASTORA 659 BAIRRO CENTRO ARACAJU-SE CEP: 49.010.600

EMAIL: PAPELARIAPRATICA @HOTMAIL.COM TELEFONE: 079-3303-5348

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA E
CONTRATO

Razão Social: LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA-ME
CNPJ: 19.197.721/0001-61
Endereço: Divina Pastora, n° 659, Centro. 
Tel/Fax: (79) 3303-5348 / 9 9838-6988
CEP: 49.010-600
Cidade: Aracaju                        UF: Sergipe
Email: papelariapratica@hotmail.com
Optante do Simples: SIM

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

NOME: VALDETE DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA MARIA PASTORA, 210, BLOCO 02 AP.101, B. FAROLÂNDIA.
CEP: 49030-210   Cidade: Aracaju           UF: Sergipe
CPF/MF: 626.793.765-87   Cargo/Função: SOCIA ADMINISTRATORA
Cart.ldent nº 1.167.123      Expedido por: SSP/SE
Naturalidade: Aracaju/SE  Nacionalidade: Brasileira

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 1402-8
CONTA CORRENTE N° 38.813-0

BANCO BANESE 
AGÊNCIA 051
CONTA CORRENTE 110.858-4             

___________________________

VALDETE DOS SANTOS

RG: 1.167.123 SSP/SE

CPF: 626.793.765-87

SÓCIA ADMINISTRADORA

VALDETE DOS 

SANTOS:6267

9376587

Assinado de forma 

digital por 

VALDETE DOS 

SANTOS:62679376

587
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37408259449Usuário:

08/06/2022 13:20:15Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA Adimplente19197721
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

70011 .342022 .6165 .4349 .832274609

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00034/2022

 
Às 14:00 horas do dia 01 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 0003525-17.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00034/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material de consumo - expediente (resma de papel A4
reciclado) para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades durante as
Eleições 2022, 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: Papel Para Impressão Formatado
Descrição Complementar: Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210
MM, Cor: Natural , Tipo: Reciclado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 500 FL
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.991,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, pelo melhor lance de R$ 26.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Papel Para Impressão Formatado

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

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 31,0000 R$ 31.000,0000 01/06/2022
13:32:10

Marca: REPORT 
Fabricante: REPORT 
Modelo / Versão: REPORT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2,
Tamanho (C X L): 297 X 210 MM, Cor: Natural , Tipo: Reciclado 
Porte da empresa: ME/EPP

20.008.831/0001-17 VIVA
DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS
LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 31,9900 R$ 31.990,0000 31/05/2022
12:12:28

Marca: REPORT 
Fabricante: REPORT 
Modelo / Versão: PAPEL A4 RECICLADO 75G/M² 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M² não clo -rado , 210 X
297 mm, duas faces lisas, para im -pressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco,
composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas . Embalagem em papel
plastificado biode - gradáve l resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21
X 5 cm,com variação de até 5% nessas medidas. Marcado fabricante e identificação do produto impressa na
caixa/embalagem 
Porte da empresa: ME/EPP

08.388.921/0001-85 MIKROSHOP
COMERCIO
SOLUCOES E
TECNOLOGIA
LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 35,0000 R$ 35.000,0000 01/06/2022
13:36:30
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Marca: REPORT RECICLATO 
Fabricante: SUZANO 
Modelo / Versão: A4 C/500fls 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M² não clo - rado , 210
X 297 mm, duas faces lisas, para im - pressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco,
composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas . Embalagem em papel
plastificado biode - gradáve l resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21
X 5 cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na
caixa/embalagem . 
Porte da empresa: ME/EPP

24.180.611/0001-27 MIX PAPELARIA
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 50,0000 R$ 50.000,0000 31/05/2022
09:45:49

Marca: REPORT 
Fabricante: SUZANO 
Modelo / Versão: DO EDITAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL A4 RECICLADO, COR BEGE 75G/M² não clorado, 210 X
297 mm, duas faces lisas, para impressora a laser e jato de tinta/máquinas copiadoras, cor bege/branco,
composto de no mínimo 70% de aparas pré-consumo, acondicionado em resmas. Embalagem em papel
plastificado biodegradável resistente à umidade. A resma deverá conter medidas aproximadas de 30 X 21 X 5
cm, com variação de até 5% nessas medidas. Marca do fabricante e identificação do produto impressa na
caixa/embalagem. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:00:01:383
R$ 35.000,0000 08.388.921/0001-85 01/06/2022 14:00:01:383
R$ 31.990,0000 20.008.831/0001-17 01/06/2022 14:00:01:383
R$ 31.000,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:00:01:383
R$ 30.000,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:11:39:650
R$ 31.500,0000 20.008.831/0001-17 01/06/2022 14:11:39:850
R$ 29.900,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:12:25:783
R$ 31.395,0000 20.008.831/0001-17 01/06/2022 14:12:26:970
R$ 29.899,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:14:28:187
R$ 31.393,9500 20.008.831/0001-17 01/06/2022 14:14:33:053
R$ 29.888,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:14:55:880
R$ 31.382,4000 20.008.831/0001-17 01/06/2022 14:14:59:227
R$ 32.900,0000 08.388.921/0001-85 01/06/2022 14:15:19:797
R$ 29.609,9900 20.008.831/0001-17 01/06/2022 14:17:26:007
R$ 29.600,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:17:32:887
R$ 29.599,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:18:05:883
R$ 29.500,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:20:49:750
R$ 29.499,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:21:05:347
R$ 29.450,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:21:47:677
R$ 29.449,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:22:08:257
R$ 29.400,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:23:19:013
R$ 29.399,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:23:32:257
R$ 29.200,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:25:08:380
R$ 31.991,6000 08.388.921/0001-85 01/06/2022 14:25:09:473
R$ 29.000,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:25:20:720
R$ 28.900,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:25:33:657
R$ 28.500,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:25:58:073
R$ 28.499,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:26:15:553
R$ 28.300,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:26:22:863
R$ 28.299,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:26:45:497
R$ 28.000,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:27:01:493
R$ 29.400,0000 20.008.831/0001-17 01/06/2022 14:27:04:267
R$ 27.800,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:27:18:373
R$ 29.190,0000 20.008.831/0001-17 01/06/2022 14:27:19:987
R$ 27.799,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:27:43:233
R$ 29.188,9500 20.008.831/0001-17 01/06/2022 14:27:46:477
R$ 27.500,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:28:31:253
R$ 27.499,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:28:43:697
R$ 27.000,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:28:57:293
R$ 26.999,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:29:24:320
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R$ 26.900,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:29:31:617
R$ 26.899,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:29:52:993
R$ 26.500,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:30:18:630
R$ 26.499,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:30:30:277
R$ 26.400,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:31:25:497
R$ 26.399,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:31:42:163
R$ 23.000,0000 24.180.611/0001-27 01/06/2022 14:32:38:720
R$ 26.000,0000 19.197.721/0001-61 01/06/2022 14:32:55:653
R$ 29.000,0000 20.008.831/0001-17 01/06/2022 14:33:12:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

01/06/2022
14:01:06 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 01/06/2022
14:10:02 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

01/06/2022
14:32:10 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

01/06/2022
14:32:10

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 26.399,0000
e R$ 31.991,6000.

Encerramento 01/06/2022
14:37:11 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

01/06/2022
14:37:11 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

01/06/2022
14:48:21

Recusa da proposta. Fornecedor: MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.180.611/0001-27,
pelo melhor lance de R$ 23.000,0000. Motivo: LICITANTE DEISTE DE MANTER A PROPOSTA E
REGISTRA NA SESSÃO PÚBLICA:"Boa Tarde, Sr. Pregoeiro, pedimos desculpa e a nossa
desclassificação do item, pois ao cotar cotamos o branco e verificando agora o papel que pede
é reciclado, não sendo o mesmo preço."

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

02/06/2022
16:01:52

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

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

02/06/2022
16:55:37

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

Aceite de
proposta

06/06/2022
16:15:42

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, pelo melhor lance de R$ 26.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

06/06/2022
16:15:48

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

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 01/06/2022
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 01/06/2022

14:02:38
Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem o início da fase competitiva. Agradeço.

Sistema 01/06/2022
14:10:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 01/06/2022
14:10:02

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 01/06/2022
14:32:10

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 26.399,0000 e R$ 31.991,6000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:37:10 do dia 01/06/2022.
Sistema 01/06/2022

14:37:11
O fornecedor da proposta no valor de R$ 31.991,6000 não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 01/06/2022

14:37:11
O item 1 está encerrado.
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Sistema 01/06/2022
14:37:19

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 01/06/2022
14:39:26

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
classificada no item 01, por força da legislação e do edital devemos questionar sobre

a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de R$21.000,00, é
possível?

Pregoeiro 01/06/2022
14:41:05

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr. (a) Licitante, aguardo resposta.

24.180.611/0001-
27

01/06/2022
14:45:36

Boa Tarde, Sr. Pregoeiro, pedimos desculpa e a nossa desclassificação do item, pois
ao cotar cotamos o branco e verificando agora o papel que pede é reciclado, não

sendo o mesmo preço.
Pregoeiro 01/06/2022

14:45:56
Para MIX PAPELARIA EIRELI - SR. LICITANTE FAVOR RESPONDER

Pregoeiro 01/06/2022
14:47:35

Para MIX PAPELARIA EIRELI - Sr.(a) Licitante, ratificaremos o seu pedido de
desistência de proposta, contudo encaminharemos à Unidade Gestora do Órgão para

avaliar sobre a abertura de procedimento administrativo. Obrigado e boa tarde.
Pregoeiro 01/06/2022

14:49:23
Srs. (as) Licitante, suspenderemos a presente sessão. Retornaremos amanhã às

15h, dando continuidade à fase de julgamento e aceitação de propostas. Obrigado e
boa tarde.

Pregoeiro 02/06/2022
15:02:00

Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante, retornaremos ao chat às 15h
e 30 minutos, fase de julgamento e aceitação de propostas.

Pregoeiro 02/06/2022
15:33:20

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira classificada no item 01, por força da legislação e do edital devemos

questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de
R$21.000,00, é possível

Pregoeiro 02/06/2022
15:33:43

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Aguardo resposta.

19.197.721/0001-
61

02/06/2022
15:38:28

BOA TARDE

19.197.721/0001-
61

02/06/2022
15:40:00

Aguarde só um momento

Pregoeiro 02/06/2022
15:49:45

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr. (a) Licitante, favor responder.

19.197.721/0001-
61

02/06/2022
15:57:52

Já ofertamos menor preço.

Pregoeiro 02/06/2022
16:01:45

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Agradeço, considerando a resposta de
V.Sª, solicito o encaminhamento de sua proposta devidamente ajustada ao último

lance ofertado, contendo a descrição completa, tudo em conformidade com as
exigências do edital e anexos. Favor encaminhar no prazo máximo de duas horas,

conforme Edital
Sistema 02/06/2022

16:01:52
Senhor fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 02/06/2022
16:55:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, CNPJ/CPF:
19.197.721/0001-61, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 02/06/2022
17:07:23

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr. (a) Licitante, agradeço o envio.
Encaminharemos a sua proposta para análise da Unidade Requisitante, em razão do

avançar do horário, proximidade do término do horário comercial e fim de
expediente deste Regional, vamos suspender o pregão. Retornaremos amanhã às

10h. 03/06/2022. Boa noite.
Pregoeiro 03/06/2022

10:07:10
Srs. (as) Licitantes, bom dia. Até o presente momento a Unidade Requisitante não
retornou com a resposta da conformidade da primeira proposta a ser analisada na

presente fase, razão pela qual suspenderemos o presente pregão eletrônico.
Retornaremos NO DIA 06/06/2022 ÀS 16 HORAS. AGRADEÇO E BOM FINAL DE

SEMANA
Pregoeiro 06/06/2022

16:00:40
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante.

Pregoeiro 06/06/2022
16:15:35

Para LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - Sr. (a) Licitante, a Unidade requisitante
aprovou a proposta de V.Sª, procederemos a aceitação e em seguida a habilitação
de proposta, considerando que não encontramos inconsistências na documentação

cadastrada inicialmente. Observe as mensagens do sistema. Obrigado
Sistema 06/06/2022

16:15:48
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 06/06/2022

16:16:07
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/06/2022 às

16:48:00.
Pregoeiro 06/06/2022

16:54:37
Srs. (as) Licitantes, agradeço a participação de todos, declaro encerrado a presente

sessão eletrônica.

 

Eventos do Pregão
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Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 01/06/2022
13:50:33

Abertura da
sessão pública

01/06/2022
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

01/06/2022
14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

01/06/2022
14:37:19 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

01/06/2022
14:49:47 Previsão de reabertura: 02/06/2022 15:00:00; suspensão administrativa

Reativação 02/06/2022
15:00:56

Suspensão
administrativa

02/06/2022
17:14:57 Previsão de reabertura: 03/06/2022 10:00:00; análise de proposta

Reativação 03/06/2022
10:04:54

Suspensão
administrativa

03/06/2022
10:07:56

Previsão de reabertura: 06/06/2022 16:00:00; AGUARDANO O RETORNO DA UNIDADE
REQUISITANTE, ANÁLISE DA PRIMEIRA PROPOSTA CADASTRADA

Reativação 06/06/2022
16:00:06

Abertura do prazo 06/06/2022
16:15:48 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

06/06/2022
16:16:07 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/06/2022 às 16:48:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:54 horas do dia
06 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

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00034/2022 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Papel Para Impressão
Formatado

Embalagem 500 FL 1000 R$ 31.991,6700 R$ 26,0000 R$
26.000,0000

Marca: REPORT
Fabricante: REPORT
Modelo / Versão: REPORT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210
MM, Cor: Natural , Tipo: Reciclado

Total do Fornecedor: R$
26.000,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
26.000,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00034/2022 
 

Às 16:55 horas do dia 06 de junho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00034/2022, referente ao
Processo nº 0003525-17.2022, 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: Papel Para Impressão Formatado
Descrição Complementar: Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210
MM, Cor: Natural , Tipo: Reciclado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 500 FL
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.991,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 26.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/06/2022
16:55:08

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA,
CNPJ/CPF: 19.197.721/0001-61, Melhor lance: R$ 26.000,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3622 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1081107

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 1081645

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  1083779

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES TRABALHISTA, PORTAL TRANSPARÊNCIA, TCU,
CNJ, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA 

1083775

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1083784

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1083747

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de X  CONFORME ITEM 18.1
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proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X CONFORME ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  
ATO CONSTITUTIVO

1083782

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA PELO PREGOEIRO ELETRONICAMENTE,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE APOIO DO
SERVIDOR SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    
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29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1083797

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 1081108

Resultado Fornecedor - 1083790

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/06/2022, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1083799 e o código CRC D1DD65EC.

0003525-17.2022.6.02.8000 1083799v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003525-17.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 34/2022. MATERIAL DE CONSUMO - RESMA.

 

Parecer nº 711 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 34/2022, objetivando a
aquisição de material de consumo - expediente (resma de
papel A4 reciclado) para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
durante as Eleições 2022, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência
(1056788), aprovado pela Secretaria de Administração em
1060271, Edital e Anexos 1066294.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1083799. Passo à análise do procedimento
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 1068432 e
1068435
DOU - 1069034
Portal - 1069055

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 1068432 e
1068435
DOU - 1069034
Portal - 1069055
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
18/05/2022
(Comprasnet)
19/05/2022
(DOU)
19/05/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
34/2022
(1083788) -
19/05/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
Ata Pregão
34/2022
(1083788)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
1083797

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por Fornecedor -
 1083790

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido na
Informação 3622
- 1083799

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
1083799

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM Proposta
1081108

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
informação 3622
- 1083799
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11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1083775
CADIN: 1083784

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 3622
-  1083799

 
Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui

pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 34/2022, que visa a
aquisição de material de consumo - expediente (resma de
papel A4 reciclado) para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
durante as Eleições 2022, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Edital e Anexos
1066294, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1083790), cujo licitante vencedor foi a Empresa
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ., inscrita no CNPJ
sob o n° 19.197.721/0001-61, em razão do melhor lance
ofertado no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
08/06/2022, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/06/2022, às 15:16, 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
1083858 e o código CRC 73E188DD.

0003525-17.2022.6.02.8000 1083858v5
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CONCLUSÃO

Maceió, 08 de junho de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 34/2022 (1066294),
objetivando a aquisição de material de consumo - expediente
(resma de papel A4 reciclado) para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades durante as Eleições 2022, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência (1056788), aprovado pela Secretaria de
Administração em 1060271, Edital e Anexos 1066294.

 
Por meio do Parecer nº 711/2022 (1083858), a

Assessoria Jurídica concluiu pela legalidade do presente
procedimento licitatório, realizado na modalidade pregão, na
forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
34/2022, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1083790), cujo licitante vencedor foi a
Empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita
no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61, em razão do melhor
lance ofertado no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil
reais).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de

todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/06/2022, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1083976 e o código CRC 280AF26A.

0003525-17.2022.6.02.8000 1083976v1
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PROCESSO : 0003525-17.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Aquisição de material de consumo - expediente- Resma de papel A4 reciclado.

 

Decisão nº 2584 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 711 (1083976), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 34/2022, conforme
condições dispostas no Termo de Referência (1056788) e  Edital e
Anexos (1066294), cujo objeto é a aquisição de material de consumo -
expediente (resma de papel A4 reciclado) para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
durante as Eleições 2022,  tendo como licitante vencedora a
empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , inscrita
no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, pelo melhor lance no valor
total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), em conformidade
com o Resultado por Fornecedor (1083790).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/06/2022, às 20:24, 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
1084122 e o código CRC 9677FDFD.

0003525-17.2022.6.02.8000 1084122v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00034/2022

 
Às 00:18 horas do dia 10 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 0003525-17.2022,
Pregão nº 00034/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Papel Para Impressão Formatado
Descrição Complementar: Papel Para Impressão Formatado Gramatura: 75 G/M2, Tamanho (C X L): 297 X 210 MM,
Cor: Natural , Tipo: Reciclado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 500 FL
Valor Máximo Aceitável: R$ 31.991,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA , pelo melhor lance de R$ 26.000,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 06/06/2022
16:55:08 -

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

26.000,0000

Homologado 10/06/2022
00:18:21

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento

Termo Homologação - PE 34/2022 (1086823)         SEI 0003525-17.2022.6.02.8000 / pg. 234



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 SLC, para publicar o resultado do certame.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2022, às 00:21, 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
1086824 e o código CRC 6A48CC58.

0003525-17.2022.6.02.8000 1086824v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1086824).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/06/2022, às 07:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1086832 e o código CRC 3E9E434C.

0003525-17.2022.6.02.8000 1086832v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
À COFIN
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para a emissão da competente nota

de empenho, conforme o despacho GSAD (1086824).
Informamos que procedemos a confecção do referido
empenho e anexamos aos autos principais (0006622-
59.2021.6.02.8000).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 10/06/2022, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 10/06/2022, às 12:39, 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
1087222 e o código CRC FE7EE05F.

0003525-17.2022.6.02.8000 1087222v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
À GSAD,
Para ciência do despacho SGO (1087222).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/06/2022, às 14:19, 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
1087558 e o código CRC 123AA4E2.

0003525-17.2022.6.02.8000 1087558v1
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10/06/2022 17:31 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=7192891 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 10/06/2022 17:31:43
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7192891
   Data prevista de publicação: 13/06/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14611942 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 34-2022 -
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA.rtf

f84e728fa0441eda
85db140be9da004f 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 5,10 R$
194,60
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
Retornem os autos à COFIN, para proceder ao

registro da nota de empenho nestes autos, pois a única
relação deste com o citado Processo nº 0006622-
59.2021.6.02.8000 é a notícia do item fracassado, cuja
aquisição foi levada a termo nestes autos, do qual consta
inclusive a Decisão de Homologação do certame
(doc. 1084122), que é de fato o empenho da despesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2022, às 23:16, 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
1087649 e o código CRC DB994F47.

0003525-17.2022.6.02.8000 1087649v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1087649).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/06/2022, às 12:05, 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
1087890 e o código CRC 4A95354C.

0003525-17.2022.6.02.8000 1087890v1
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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 05302022061300165

165

Nº 111, segunda-feira, 13 de junho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO TERCEIRO ao Contrato nº 02/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA. OBJETO: Supressão de 01
(um) posto de vigilância armada noturna de segunda a domingo, na escala de 12 x 36, a
partir de 01/07/2022. VALOR TOTAL: R$ 2.546.126,64. DOT. ORÇAMENTÁRIA: As despesas
atinentes à execução deste aditamento serão atendidas com os recursos já consignados na
Nota de Empenho n.º 2022NE5000076, datada de 18/05/2022. PA: 0000378-28.2021.
ASSINATURA: Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente, em 10/06/2022.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
31/05/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
em sistemas de climatização para fornecer e instalar um novo sistema de refrigeração, tipo
VRF (Fluxo de Refrigerante Variável), para substituir o sistema de refrigeração existente no
Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Total de Itens Licitados: 00001
Novo Edital: 13/06/2022 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h30. Endereço: Av. Cais do
Apolo, S/n, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a
partir de 13/06/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
27/06/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 10/06/2022) 090031-00001-2022NE999999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n°08/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Fornecedor:
ALBERTO ANTONIO ALVES OLIVEIRA GRANATO-EPP. CNPJ nº 08.202.383/0001-92. P AV -
0010405-36.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de Tradutor e Intérprete de Libras para o TRF5ªR. Fundamento Legal:
Lei nº 10.520/2002, Dec.3.555/2000, Dec.3.693/2000, Dec.3.784/01, Dec.10.024/19, Lei nº
123/06, Dec.8.538/15, Dec.7.892/13, Port.443/18-MPDG, I.N.05/17-SEGES/MPDG, na
I.N.73/20-SEGE/ME, Lei n° 8.666/1993. Preço Global Registrado: R$ 65.500,00 (sessenta e
cinco mil e quinhentos reais). Validade: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura.
Assinatura: 08/06/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªR. e Alberto Antônio Alves de Oliveira Granato, representante da
ALBERTO ANTONIO ALVES OLIVEIRA GRANATO-EPP.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n°07/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªRegião.
Fornecedor: R.T ESTRELA ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA. CNPJ-
33.911.328/0001-19. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de audiodescrição e de legendas para o TRF5ªR. Fundamento Legal: Lei nº
10.520/2002, Dec.3.555/2000, Dec.3.693/2000, Dec. 3.784/2001, Dec.10.024/2019, Lei-
123/2006, Dec.8.538/15, Dec.7.892/2013, Port.443/2018-MPDG, I.N. nº 05/2017-
SEGES/MPDG, na I.N.73/2020-SEGE/ME, Lei n° 8.666/1993. PAV nº 0010405-
36.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Preço Global Registrado: R$ 122.845,00 (cento e vinte e dois
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).Validade: 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura. Assinatura: 08/06/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªR. e Renata Tavares Estrela, representante da R.T ESTRELA
ASSESSORIA EM GESTÃO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 53/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ nº 03.535.902/0001-10.
PAV nº0008275-73.2021.4.05.7000-TRF5ªR.Objeto: Prorrogar o prazo previsto no item 10.3
da CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZOS E CONDIÇÕES do Contrato nº53/2021, com fundamento
no art. 57, § 1º, inciso V e § 2 ºda Lei 8.666/1993. CLÁUSULA SEGUNDA - DA
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS: Será prorrogado por mais 30 (trinta) dias. Vigência: A partir
de sua assinatura. Assinatura: 09/06/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da
Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião, e Juçara Bittencourt Lima representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2012; Processo SEI nº 0001540-
23.2016.6.02.8000; Fund. Legal: art. 62, parágrafo 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e
alterações e no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quinta do Contrato; Partes: União, através
do TRE/AL, Sr. Jason Gonçalves da Silva, CPF sob o nº 020.687.644-07 e a Sra. Marilene
Felix da Silva, CPF sob o nº 037.107.744-38; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato,
por 5 (cinco) meses; Assinatura: 01/06/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022

Processo Administrativo SEI nº 0003525-17.2022.6.02.8000; O Presidente do TRE/AL,
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 08/06/2022, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 34/2022, que tem por objeto a aquisição de material de consumo -
expediente (resma de papel A4 reciclado) para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em

Alagoas, na manutenção de suas atividades durante as Eleições 2022, tendo como licitante
vencedora, a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
19.197.721/0001-61, pelo melhor lance no valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil
reais) e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 10 de junho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 070011 - TRE/AL

Número do Contrato: 21/2022.
Nº Processo: 0002677-30.2022.6.02.
Pregão. Nº 1/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. Contratado:
17.173.562/0001-30 - EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto:
Prorrogação do prazo de execução e de vigência do contrato nº 24/2021, que trata da
prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro e
plataformas em estrutura de aço, por 120 (cento e vinte) dias.. Vigência: 17/11/2021 a
18/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 34.003,36. Data de Assinatura:
28/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 070011 - TRE/AL

Número do Contrato: 24/2021.
Nº Processo: 0001950-08.2021.6.02.8000.
Pregão. Nº 49/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
Contratado: 23.202.729/0001-46 - MCZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Objeto:
Prorrogação do prazo de execução e de vigência do contrato nº 24/2021, que trata da
prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro e
plataformas em estrutura de aço, por 120 (cento e vinte) dias.. Vigência: 18/11/2021 a
18/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 139.999,73. Data de Assinatura:
28/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 28/04/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004066-50.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo -
material elétrico e eletrônico, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO
I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 13/06/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00047-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 13/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/07/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 10/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004046-59.2022. Objeto: Registro de Preços para fornecimento
de água mineral.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/06/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00046-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 13/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/06/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 10/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

O senhor Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 11/2022 (0001511-33.2022.6.03.8000), que tem
por objeto, o registro de preços para prestação de serviços comuns à realização de eventos
(Coffee break, decoração de ambientes e outros).

Macapá-AP, 9 de junho de 2022.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
R E T I F I C AÇ ÃO

Na Ata de Registro de Preço nº 30/2022. Processo nº 2122/2022-SAO, publicada
na Seção 3, página 166, do DOU nº 105, de 03 de junho de 2022 - Onde se lê: Café em
pó embalado a vácuo (5.000 KG); Leia-se: Café em pó embalado a vácuo (10.000 PC T).

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 10280/2017 TRE-AM Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº
11/2014, de locação de imóvel destinado a abrigar o cartório da 46ª ZE - Envira/AM.
LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR (A): JOSERILDO
JUREMA DE FRANÇA. Fundamentação Legal: com disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho
1993, em especial no Art. 62, § 3º, inciso I, e o art. 3° da Lei nº 8.245, de 18 de outubro
de 1991. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência) e da
Cláusula Quarta (Do Preço). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente
contrato é de 12 (doze) meses, ou seja, de 24/07/2022 a 23/07/2023. DO PREÇO: o preço
mensal do presente contrato é de R$ 1.635,98 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e
noventa e oito centavos). Data da Assinatura: 26/05/2022. Assinam: Desdor. Presidente,
JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo Locatário, e o Sr (a). JOSERILDO JUREMA DE FRANÇA ,
pelo Locador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 035/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa ACS CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Serviços Técnicos de Engenharia
e Arquitetura. VALOR TOTAL: R$ 1.278.862,01. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.37.01; Ação 02.122.0033.20GP.0029.
Processo SEI: 0005439-35.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 180 dias contados da data da sua
assinatura. ASSINATURA: 10/06/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-
BA e o Sr. Neuton Luiz Morais Bacelar, pela Contratada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e demais proviências cabíveis, destacando que
igual providência foi veiculada nos autos do Processo
nº 0006622-59.2021.6.02.8000, acerca do qual solicito
desconsiderar o Despacho SAD 1087580.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2022, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1088597 e o código CRC 2B008F17.

0003525-17.2022.6.02.8000 1088597v1
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E-mail - 1088780

Data de Envio: 
  14/06/2022 10:02:25

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    papelariapratica@hotmail.com

Assunto: 
  ENVIO DA NOTA DE EMPENHO 359/2022 - PROCESSO SEI 3525-17.2022

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 quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h30 às 16h.

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 2122 7690
82 99335 0636 (também whatsapp)

Anexos:
    Anexo_1088077_NE_359.pdf
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15/06/2022 18:15 Pregões 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/view 1/1

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

Resultado: Venceu a licitação a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-61, pelo melhor lance no valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis
mil reais)

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
1. À SEIC,
    Para eventual atualização no Portal da

Transparência;
2. Ao GSAD,
    Após publicação do resultado do certame no

DOU e Portal da Transparência.
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 15/06/2022, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1090448 e o código CRC 732D0447.

0003525-17.2022.6.02.8000 1090448v1
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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 junho de 2022.
Devolvo os autos à SEALMOX.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/06/2022, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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